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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Wanita merupakan salah satu ciptaan Tuhan yang sangat unik karena 

di balik setiap stereotype lemah dan rentan yang dimilikinya, wanita 

dipercayakan untuk berperan sebagai seorang penolong, pengasuh, 

pemelihara dan pendidik dalam segi-segi emosional bagi keluarganya 

(Wahib, 2015). Di Indonesia, budaya patriarki yang melekat dalam 

masyarakat seringkali membuat pria merasa lebih kuat dan berkuasa dari 

wanita sehingga wanita sering menjadi korban dan pendapatnya kurang 

didengar (Sakina & Siti, 2017). Fakta ini tidak jarang membuat kebanyakan 

wanita memilih untuk memendam masalah dan emosinya dalam hati 

sehingga tetap terlihat tabah dan kuat. Meskipun demikian, saat tekanan 

atau masalah yang dihadapi wanita sangat berat dan membuatnya tidak 

berdaya maka masalah tersebut akan memicu gangguan-gangguan 

psikologis dan tindakan-tindakan berisiko yang dapat membahayakan 

dirinya maupun orang-orang di sekelilingnya. 

Beberapa contoh tindakan berbahaya dan berisiko yang dilakukan oleh 

wanita dapat semakin sering dijumpai di media massa akhir-akhir ini. Di 

Sulawesi Barat, seorang ibu berinisial EK mencoba untuk bunuh diri 

dengan menceburkan dirinya di laut sambil membawa anaknya. EK diduga 

stress akibat kabar perselingkuhan suaminya yang diterimanya padahal 
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sehari sebelumnya EK masih terlihat tenang dan kabar yang didengar belum 

terbukti benar (Sutriyanto, 2016). Kasus lain juga baru-baru ini terjadi di 

Pekanbaru, S (23 tahun) menganiaya anaknya hingga tewas hanya karena 

anaknya menangis di pagi hari ketika bangun tidur. S memukul anaknya 

berkali-kali dan menggigit tangannya hingga berdarah supaya tidak 

menangis namun anaknya terus saja menangis sehingga akhirnya S 

menendang anaknya tepat di ulu hati. Meskipun akhirnya diam, namun 

ketika malam anak tersebut demam dan meninggal dunia. Malam hari 

sebelum anaknya meninggal, S sempat bercerita dengan anaknya dan juga 

merawatnya seakan-akan peristiwa di pagi hari itu tidak terjadi. Perilaku S 

diduga disebabkan karena hubungannya dengan suami yang tidak harmonis. 

S dan suaminya pernah berpisah beberapa kali hingga kemudian bersatu 

kembali namun belum harmonis seutuhnya sehingga secara emosi S masih 

belum stabil dan melampiaskannya kepada sang anak (Tanjung, 2016). 

Kasus yang dialami oleh EK menunjukkan adanya perasaan yang 

mudah berubah menjadi sangat cemas dalam hitungan jam dan usaha untuk 

melakukan bunuh diri (Sutriyanto, 2016). Sedangkan yang dialami oleh S 

menunjukkan adanya kesulitan mengendalikan marah saat menghadapi 

anaknya, hubungan yang tidak stabil dengan suami, dan emosi yang sangat 

mudah berubah dalam hitungan jam (Tanjung, 2016). 

Beberapa ciri-ciri yang terdapat dalam kasus di atas menunjukkan 

adanya gangguan psikologis yang dialami akibat tekanan. DSM – 5 

(American Psychological Association, 2013) menyebutkan individu dengan 

kriteria seperti itu dapat didiagnosis sebagai individu dengan gangguan 

kepribadian ambang (KA) bila memiliki minimal lima dari seluruh 
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karakteristik KA yang tercantum. KA merupakan suatu pola kepribadian 

yang ditandai dengan adanya ketidakstabilan relasi interpersonal, gambaran 

diri, perasaan dan perilaku impulsive yang terjadi pada masa dewasa awal. 

Gangguan ini umumnya 75% terjadi pada wanita dan dikarakterisasi dengan 

usaha yang sangat keras agar tidak diabaikan, ketidakstabilan relasi 

interpersonal, kekacauan identitas atau ketidakstabilan self-image, 

impulsivitas, perilaku bunuh diri atau menyakiti diri sendiri, mood yang 

mudah berubah-ubah, perasaan kosong yang kronis, kesulitan 

mengendalikan marah dan symptom disosiatif.  

KA bisa disebabkan karena berbagai faktor, antara lain genetik, 

trauma masa kanak, hubungan romantis, dan strategi koping (Mosquera, 

Gonzales, & Van der Hart, 2012; Rochefort, 2014; Grasellya, 2016; So, 

2016) . Faktor pertama yang memengaruhi KA pada individu adalah 

genetik atau faktor biologis. Gen diketahui menyumbang sebanyak 40-60% 

pada variasi kepribadian seseorang (Mosquera, dkk., 2012) dan pada KA, 

perilaku agresi dan impulsif dihubungkan dengan kurangnya aktifitas 

serotonin dalam otak sedangkan ketidakstabilan afeksi dihubungkan dengan 

meningkatnya respon sistem cholinergic (Mosquera, dkk., 2012).  

Setelah genetik, faktor selanjutnya yang menyumbang munculnya KA 

pada individu yaitu trauma masa kanak dan hubungan romantis atau adult 

attachment. Linehan (dalam Rochefort, 2014) mengungkapkan dalam teori 

biososialnya bahwa pengalaman buruk di masa kecil dan kerentanan emosi 

secara biologis dapat menyebabkan KA. Hal ini dibuktikan dalam 

penelitian terbaru yang dilakukan oleh Grasellya (2016) kepada 77 subjek 

wanita dewasa awal yang sudah menikah bahwa semakin tinggi trauma 
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masa kanak yang pernah dialami individu maka semakin tinggi juga tingkat 

KA pada individu tersebut. Sebelumnya, penelitian-penelitian terdahulu 

juga menemukan hal yang serupa terkait hubungan antara KA dengan 

trauma masa kanak salah satunya seperti penelitian yang dilakukan oleh 

Graybar dan Boutitier (dalam Mosquera, dkk., 2012) yang ditemukan 

bahwa sebanyak 60-80% individu dengan KA pernah mengalami kekerasan 

fisik, seksual dan verbal serta penolakan. Selain trauma masa kanak, 

penelitian yang sama yang dilakukan oleh  rekannya, So (2016) juga 

menemukan satu faktor lain yang memengaruhi KA yaitu hubungan 

romantis atau adult attachment. Dalam penelitiannya bersama Grasellya 

terhadap 77 subjek wanita dewasa awal yang sudah menikah, So juga 

menemukan bahwa semakin romantis hubungan individu dengan pasangan 

maka semakin rendah kadar KA pada individu. Hal ini berarti bahwa 

adanya hubungan yang romantis dengan pasangan juga dapat mengurangi 

kadar KA pada diri individu. Di akhir penelitian yang dilakukan oleh 

Grasellya dan So (2016), peneliti selanjutnya disarankan untuk meneliti 

mengenai hubungan antara strategi koping dengan KA karena adanya 

pemahaman bahwa trauma masa kanak yang merupakan stressor pada 

individu bila dapat diatasi dengan cara yang tepat seharusnya dapat 

mengurangi tingkat KA pada individu tersebut. 

Dalam penelitian-penelitian sebelumnya sangat terbatas penemuan 

mengenai hubungan antara KA dengan strategi koping. Coping atau yang 

dalam penelitian ini disebut koping merupakan suatu usaha yang dilakukan 

oleh seseorang untuk mengelola tuntutan yang berhubungan dengan situasi 

yang menyebabkan stress (Cukrowicz, Ekblad, Cheavens, Rosenthal & 
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Lynch, 2008). Beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan tidak 

mengungkapkan secara detail hubungan antara KA dengan masing-masing 

strategi koping. Strategi koping terbagi menjadi beberapa jenis namun 

dalam penelitian ini strategi koping yang ingin dibahas lebih lanjut oleh 

peneliti adalah strategi problem focused coping (PFC) dan emotion focused 

coping (EFC). Kedua strategi tersebut untuk selanjutnya dalam penelitian 

ini akan disingkat menjadi PFC dan EFC. Beberapa penelitian tersebut 

antara lain yang dilakukan oleh Ben-Zur kepada orang dewasa awal dan 

tengah ditemukan bahwa penggunaan PFC berhubungan erat dengan 

kesehatan psikologis sedangkan penggunaan EFC berhubungan erat dengan 

stress psikologis (Cukrowicz, dkk., 2008). Penelitian ini tidak merujuk pada 

gangguan kepribadian secara spesifik. Penelitian lain yang lebih spesifik 

pada individu dengan KA ditemukan bahwa individu dengan KA jarang 

menggunakan PFC (Van Goethem, Mulders, Muris, Arntz & Egger, 2012) 

namun tidak dijelaskan lebih detail mengenai hubungan KA dengan PFC. 

Sementara penelitian lain yang dilakukan oleh Edwards dan Holden terkait 

hubungan antara KA dengan EFC hanya sebatas penemuan bahwa EFC 

memiliki hubungan yang positif dengan bayangan, usaha dan rencana untuk 

bunuh diri pada pasien klinis maupun pasien non-klinis yang berarti bahwa 

penelitian ini hanya mengungkapkan hubungan antara salah satu 

karakteristik KA dengan EFC (Cukrowicz, dkk., 2008). Meskipun terbatas, 

adanya beberapa penelitian yang mengungkap hubungan antara KA dan 

strategi koping mendorong peneliti untuk meneliti lebih spesifik lagi 

mengenai hubungan KA dengan masing-masing strategi koping di 

Indonesia. 
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Lazarus & Folkman (dalam Amelia, 2010) dalam teorinya 

menyatakan PFC merupakan bentuk koping yang lebih diarahkan pada 

upaya untuk mengurangi tuntutan dari situasi yang penuh tekanan dengan 

cara mempelajari keterampilan-keterampilan baru. Individu akan 

melakukan PFC jika merasa yakin bahwa situasi dapat diubah sedangkan 

saat individu merasa hanya dapat melakukan sedikit perubahan untuk 

situasi yang menekan maka individu akan melakukan EFC. EFC merupakan 

bentuk koping yang diarahkan untuk mengatur respon emosional terhadap 

situasi yang menekan. Aldwin dan Revenson ( dalam Indirawati, 2006) 

membagi usaha PFC dalam tiga bagian yaitu kehati-hatian, tindakan 

instrumental dan negosiasi sedangkan EFC dibagi menjadi empat bagian 

yaitu pelarian, pengurangan beban, penyalahan diri dan pencarian makna.  

Pada EFC, pelarian merupakan perilaku menghindari masalah dan 

usaha menekan pikiran mengenai stressor yang dihadapi yang biasanya 

dilakukan dengan cara merokok, minum-minuman keras, memakai obat-

obatan terlarang bahkan bunuh diri sedangkan pengurangan beban 

merupakan suatu usaha kognitif yang berusaha menganggap bahwa 

semuanya baik-baik saja meskipun individu tersebut sedang berhadapan 

dengan stressor (Cukrowicz, dkk., 2008). Bentuk-bentuk pelarian dan 

pengurangan beban yang telah disebutkan tadi merupakan beberapa cara 

individu untuk menghindari stressor dan melupakan sejenak masalah yang 

dihadapinya. Menurut Abramowitz, Tolin & Street (Cukrowicz, dkk., 

2008), penggunaan strategi ini hanya memberikan kelegaan sesaat pada 

individu dan pada akhirnya justru akan memiliki efek pantul pada individu 

sehingga bukannya semakin membaik, strategi ini justru akan membawa 
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individu pada pengalaman stress yang lebih sering dan ketidakmampuan 

meregulasi emosi dengan cara yang adaptif. Ketidakmampuan individu 

meregulasi emosinya yang naik turun dengan cara yang adaptif akan 

menghasilkan gangguan mood, ketidakstabilan perilaku, citra diri, kognitif, 

hubungan interpersonal yang kacau, self-injury dan bayangan atau usaha 

bunuh diri (Miller,Eisner & Allport, 1994). Sementara itu unsur 

menyalahkan diri juga diketahui berhubungan dengan bayangan atau usaha 

bunuh diri dan keputusasaan. Dengan kata lain, penggunaan strategi EFC 

akan membawa individu pada ketidakmampuan meregulasi emosinya 

dengan cara yang adaptif sehingga mengakibatkan timbulnya karakteristik-

karakteristik KA. 

Berbeda dengan EFC yang penggunaannya berdampak positif pada 

munculnya karakteristik KA, penelitian mengenai hubungan antara 

penggunaan PFC dengan KA pada individu kebanyakan memiliki hasil 

korelasi yang negatif terhadap munculnya karakteristik KA. Salah satu 

penelitian tersebut adalah penelitian yang dilakukan oleh Van Goethem dkk 

(2012) pada individu dengan KA. Dalam penelitiannya ditemukan bahwa 

individu dengan KA mengalami penurunan tingkat self-injury setelah di-

treatment dengan menggunakan DBT (Dialectical Behaviour Therapy) 

yang berfungsi untuk mengembangkan kemampuan koping yang aktif 

seperti PFC. Meskipun tidak dibahas mengenai hubungan PFC dengan 

karakteristik KA secara menyeluruh, namun setidaknya penelitian ini sudah 

membuktikan bahwa ada hubungan yang negatif antara penggunaan PFC 

dengan salah satu karakteristik KA yang paling menonjol yaitu self-injury. 
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Di Indonesia, perilaku-perilaku yang menjadi ciri dari KA sangat 

mudah ditemui dan semakin marak terjadi akhir-akhir ini terutama pada 

wanita namun kurangnya pembahasan mengenai KA membuat individu 

dengan KA tidak menyadari adanya gangguan pada dirinya dan tidak bisa 

mewaspadai diri dari gangguan tersebut. Melalui penelitian ini, peneliti 

ingin membuktikan bahwa penggunaan  jenis strategi koping seseorang 

dapat memengaruhi timbulnya KA pada individu sehingga dapat menambah 

wawasan masyarakat Indonesia terkait KA dan faktor-faktor yang bisa 

menimbulkan gangguan tersebut. 

Berdasarkan penjabaran di atas maka pertanyaan pada penelitian ini 

adalah “Apakah terdapat hubungan antara penggunaan strategi problem 

focused coping dengan kepribadian ambang pada wanita dewasa awal?” dan 

“Apakah terdapat hubungan antara penggunaan strategi emotion focused 

coping dengan kepribadian ambang pada wanita dewasa awal?” 

 

B. Tujuan 

Untuk membuktikan hubungan antara strategi problem focused coping 

dan emotion focused coping dengan kepribadian ambang pada wanita 

dewasa awal.. 

 

C. Manfaat 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, baik secara teoritis 

maupun secara praktis. 
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1. Manfaat Teoritis. 

Untuk memberikan informasi kepada bidang psikologi klinis di 

Indonesia tentang kepribadian ambang. 

2. Manfaat Praktis. 

Memberikan tambahan informasi kepada masyarakat Indonesia 

mengenai peran strategi koping atau cara untuk menghadapi stress 

terhadap kesehatan psikologis terutama dalam hal munculnya 

karakteristik KA serta menjadi acuan dan referensi untuk mencegah 

munculnya KA pada masyarakat Indonesia. 

 




