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BAB V 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Analisis Data 

1. Uji Asumsi 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas merupakan uji untuk melihat normal atau 

tidaknya distribusi penyebaran skor dari variabel kepribadian 

ambang dan strategi koping. Uji normalitas ini dilakukan dengan 

menggunakan Kolmogorov-Smirnov Test (K-SZ) pada program 

SPSS (Statistical Packages for Social Sciences) di Laboratorium 

Psikologi Fakultas Psikologi Unika Soegijapranata Semarang. 

Hasil dari uji normalitas tersebut adalah sebagai berikut : 

1.    Kepribadian Ambang 

Hasil uji normalitas pada skala kepribadian ambang 

memperoleh hasil K-SZ 0,527 dengan p > 0,05 yang berarti 

penyebaran skor pada skala kepribadian ambang bersifat 

normal. Hasil uji normalitas pada skala kepribadian 

ambang secara lengkap bisa dilihat pada lampiran 

sedangkan ringkasan dalam bentuk tabel bisa dilihat pada 

tabel 5. 

2.    Strategi Koping 

Hasil uji normalitas pada skala strategi koping memperoleh 

hasil K-SZ 0,490 dengan p > 0,05 yang berarti penyebaran 

skor pada skala strategi koping normal. Sementara itu bila 

dipisahkan antara skala problem focused coping (PFC) dan 
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emotion focused coping (EFC)  maka diperoleh hasil K-SZ 

pada skala PFC sebesar 0,774 dan K-SZ pada EFC sebesar 

0,746 dengan p > 0,05 yang berarti penyebaran skor 

keduanya juga bersifat normal. Hasil uji normalitas pada 

skala strategi koping secara lengkap bisa dilihat pada 

lampiran sedangkan ringkasan dalam bentuk tabel bisa 

dilihat pada tabel 3. 

Tabel 3 

Hasil Uji Normalitas 

Variabel K-SZ p Keterangan 

Kepribadian 

Ambang 
0,527 > 0,05 

Distribusi 

Normal 

Problem Focused 

Coping (PFC) 
0,774 > 0,05 

Distribusi 

Normal 

Emotion Focused 

Coping (EFC) 
0,746 > 0,05 

Distribusi 

Normal 

 

b. Uji Linearitas 

Uji linearitas merupakan uji untuk melihat adanya 

hubungan langsung antara variabel strategi koping yang meliputi 

problem focused coping (PFC) dan emotion focused coping 

(EFC) terhadap variabel kepribadian ambang (KA). Uji ini 

dilakukan dengan menggunakan program SPSS (Statistical 

Packages for Social Sciences) di Laboratorium Psikologi 
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Fakultas Psikologi Unika Soegijapranata Semarang. Hasil uji 

linearitas ini adalah sebagai berikut : 

1) Variabel PFC dengan KA memiliki F = 0,171 dengan p = 

0,681. 

2) Variabel EFC dengan KA memiliki F = 3,157 dengan p = 

0,082. 

 

2. Uji Hipotesis 

Berdasarkan hasil uji hipotesis dengan menggunakan 

korelasi Pearson dalam program SPSS (Statistical Packages for 

Social Sciences) yang dilakukan di Laboratorium Psikologi 

Fakultas Psikologi Universitas Soegijapranata Semarang 

diketahui bahwa : 

a) rx1y = - 0,059 (p > 0,05). Ini berarti tidak ada hubungan yang 

signifikan antara problem focused coping (PFC) dengan 

kepribadian ambang pada wanita usia dewasa awal sehingga 

berarti hipotesis pertama yang diajukan ditolak. 

b) rx2y = 0,246 (p < 0,05). Ini berarti ada hubungan positif yang 

signifikan antara emotion focused coping (EFC) dengan 

kepribadian ambang pada wanita usia dewasa awal sehingga 

berarti hipotesis yang diajukan diterima. Semakin besar 

penggunaan emotion focused coping (EFC) semakin tinggi 

juga kepribadian ambang pada wanita dewasa awal begitu 

juga sebaliknya. 
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B. Pembahasan 

Berdasarkan hasil uji hipotesis, diketahui bahwa untuk hipotesis 

pertama diperoleh rx1y = - 0,059 (p > 0,05) yang berarti hipotesis ditolak 

karena tidak ada hubungan yang signifikan antara problem focused coping 

(PFC) dengan kepribadian ambang (KA). 

Kepribadian ambang merupakan salah satu bentuk gangguan 

kepribadian dalam psikologi yang dalam DSM – 5 (American 

Psychological Association, 2013) disebut dengan Borderline Personality 

Disorder. Untuk seterusnya, istilah Borderline Personality Disorder dalam 

penelitian ini akan diganti ke istilah dalam bahasa Indonesia yaitu 

kepribadian ambang atau disingkat dengan KA. Dalam DSM – 5 gangguan 

kepribadian ambang (KA) merupakan suatu pola menetap dari 

ketidakstabilan dalam relasi interpersonal, gambaran diri, perasaan dan 

perilaku impulsif yang terjadi pada masa dewasa awal. Beberapa penelitian 

terdahulu telah mengungkapkan tentang faktor-faktor yang dapat 

memengaruhi munculnya karakteristik KA pada diri individu antara lain 

genetik (Mosquera, dkk., 2012), trauma masa kanak, dan hubungan 

romantis (Grasellya dan So, 2016). Meskipun demikian, selain beberapa 

faktor yang telah disebutkan tadi terdapat juga faktor lain yang diketahui 

memiliki hubungan yang kuat dengan salah satu ciri khas dari gangguan 

KA, faktor tersebut yaitu problem focused coping (PFC). 

Problem focused coping (PFC) adalah salah satu bentuk strategi 

koping yang aktif mencari penyelesaian dari masalah untuk menghilangkan 

kondisi atau situasi yang menimbulkan stress (Paputungan, 2013). Problem 

focused coping yang kemudian akan disebut dengan istilah PFC dalam 
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penelitian ini, merupakan salah satu bentuk strategi koping yang  diketahui 

memiliki hubungan negatif yang kuat dengan perilaku self-injury pada 

individu dengan KA (Goethem, dkk., 2012). Dalam penelitiannya, 

Goethem, dkk (2012) menemukan bahwa DBT (Dialectical Behaviour 

Therapy) yang dilakukannya selama kurang lebih satu tahun terhadap 

individu dengan KA berhasil menurunkan tingkat self-injury pada individu 

tersebut. Adapun DBT (Dialectical Behaviour Therapy) merupakan suatu 

bentuk terapi yang berfungsi untuk mengembangkan kemampuan koping 

yang aktif seperti PFC. Meski demikian, sejauh ini peneliti belum 

menemukan adanya penelitian lain yang memiliki pembahasan lebih 

menyeluruh terkait hubungan antara karakteristik KA yang lain dengan PFC 

sehingga hal ini juga yang mungkin menyebabkan hipotesis yang diajukan 

dalam penelitian ini tidak diterima. Adanya hubungan antara PFC dengan 

perilaku self-injury yang merupakan salah satu ciri khas gangguan KA 

ternyata kurang mampu menjadi representasi adanya korelasi negatif yang 

signifikan antara PFC dengan KA. 

Strategi koping merupakan suatu cara atau metode yang dilakukan 

oleh setiap individu untuk mengatasi dan mengendalikan situasi atau 

masalah yang dialami dan dipandang sebagai hambatan, tantangan yang 

bersifat menyakitkan serta yang merupakan ancaman yang bersifat 

merugikan (Miranda, 2013). Strategi koping terdiri dari beberapa jenis, 

namun yang akan dibahas secara mendalam dalam penelitian ini adalah 

strategi problem focused coping (PFC) dan emotion focused coping (EFC). 

Dalam mekanismenya, penggunaan strategi koping berubah-ubah sesuai 

dengan kemampuan individu dalam menghadapi masalahnya (Baqutayan, 
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2015). Saat menghadapi masalah individu mungkin akan menggunakan 

PFC kemudian menggunakan EFC atau sebaliknya. 

Sebelum individu menentukan akan menggunakan strategi yang tepat 

untuk menghadapi masalahnya, individu akan melalui proses yang disebut 

dengan appraisal. Appraisal merupakan suatu tindakan individu untuk 

merasakan stressor dan menganalisis kemampuannya sendiri menghadapi 

stressor. Proses ini merupakan penentu respon individu terhadap stressor 

karena strategi koping yang akhirnya digunakan oleh individu ditentukan 

dari keyakinan individu terhadap kemampuannya untuk menyelesaikan 

masalah tersebut  (Van Berkel, 2009). Appraisal dibagi menjadi dua yaitu 

primary appraisal dan secondary appraisal. 

Primary appraisal merupakan proses individu untuk menentukan 

stressful atau tidaknya suatu kejadian (Ryan, 2013). Lazarus dan Folkman 

(dalam Ntoumanis, Edmunds, Duda, 2009) membedakan primary appraisal 

menjadi beberapa jenis yaitu harm/loss atau sesuatu yang merugikan dan 

sudah terjadi, threat atau ancaman, challenge atau tantangan dan benign 

atau penilaian positif. Bila kejadian yang terjadi dianggap memberikan 

dampak yang positif bagi individu maka secondary appraisal dan tindakan 

lebih lanjut tidak diperlukan namun apabila individu menganggap kejadian 

tersebut sebagai harm/loss, threat, atau challenge maka individu akan 

masuk dalam secondary appraisal. 

Secondary appraisal merupakan proses usaha dimana individu mulai 

mengevaluasi kemampuannya untuk mengendalikan stressor berdasarkan 

sumber daya dan pilihan-pilihan yang ada (Ntoumanis, dkk, 2009). 

Berdasarkan pengertian ini dapat diketahui bahwa secondary appraisal juga 
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meliputi berbagai usaha untuk mengumpulkan informasi, menyelidiki dan 

menganalisa ketersediaan sumber daya dan pilihan yang ada, memikirkan 

kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi serta merencanakan secara 

sederhana mengenai hal-hal yang mungkin akan dilakukan demi 

terselesaikannya masalah tersebut. Jika dalam proses ini individu tidak 

yakin dengan kemampuannya dan sumber daya yang dimilikinya untuk 

menyelesaikan masalah maka akan berdampak pada meningkatnya level 

stress yang dimiliki (Ryan,2013). 

Meskipun masih tergolong tingkat analisis masalah dan perencanaan 

pemecahan masalah yang sederhana, namun proses secondary appraisal 

jika diamati memiliki sedikit kesamaan dengan proses problem focused 

coping (PFC). PFC seperti pengertian yang telah dijabarkan sebelumnya 

merupakan strategi koping yang aktif sehingga juga melibatkan berbagai 

cara untuk mengumpulkan informasi, menyelesaikan konflik, 

merencanakan dan membuat keputusan (Van Berkel, 2009). Hal ini senada 

dengan pengertian yang telah dijabarkan sebelumnya mengenai proses 

secondary appraisal. Kesamaan ini setidaknya dapat menjelaskan bahwa 

sebenarnya pada umumnya setiap individu tanpa disadari telah melakukan 

strategi PFC meskipun masih secara sederhana. Unsur-unsur dalam PFC 

yang meliputi cautiousness atau kehati-hatian, instrumental action atau 

tindakan instrumental, dan negotiation atau negosiasi juga digunakan dalam 

proses secondary appraisal untuk mengevaluasi kemampuannya dalam 

mengendalikan stressor berdasarkan sumber daya dan pilihan-pilihan yang 

ada. 
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Sebagai contoh, ketika seorang wanita yang sedang memiliki 

hubungan yang tidak harmonis dengan suaminya mendengar kabar dari 

temannya bahwa suaminya berselingkuh dengan teman kantornya, wanita 

tersebut akan menganggap peristiwa ini sebagai ancaman/threat. Dalam hal 

ini proses primary appraisal telah dilalui oleh wanita tersebut. Masuk ke 

dalam proses secondary appraisal, wanita tersebut akan mulai mencari tahu 

lebih dalam tentang berita ini dari temannya tersebut, dia juga mungkin 

akan mencari tahu dan mencocokkan tanda-tanda suami yang selingkuh 

dengan perilaku suaminya akhir-akhir ini bahkan mungkin bertanya dengan 

sederhana kepada suaminya tentang kepergiannya atau apa yang sedang 

dikerjakannya dengan teman kantornya. Setelah memastikan kebenaran 

berita tersebut wanita ini mungkin juga akan memperkirakan apa yang bisa 

dilakukan untuk menyelesaikan masalah ini dengan bertanya dan bertukar 

pendapat dengan teman dekatnya atau orang yang dia percayai. Saat dia 

menganggap masalah ini masih bisa diatasi dengan sumber daya dan 

kemampuan yang dimilikinya maka dia akan melakukan penyelesaian 

masalah yang lebih mendalam dengan rencana-rencana yang sudah dibuat. 

Sebaliknya, bila wanita tersebut menganggap bahwa masalah ini di luar 

kemampuannya untuk menyelesaikan karena hubungan suaminya sudah 

mendalam dengan selingkuhannya atau karena suaminya terlalu 

menakutkan untuk diajak berbicara mengenai masalah ini maka dirinya 

akan mengalami peningkatan kadar stress dalam dirinya atau memutuskan 

untuk melakukan emotion focused coping (EFC). 

Dalam proses secondary appraisal ini tanpa disadari sebenarnya 

wanita tersebut telah melakukan PFC secara sederhana. Wanita tesebut 
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telah mencari tahu dan mengumpulkan informasi terkait perselingkuhan 

suaminya dan cara menyelesaikannya yang berarti bahwa wanita ini telah 

menunjukan adanya unsur cautiousness atau kehati-hatian. Kemudian 

proses untuk merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan secara 

sederhana setelah mendengar berita itu merupakan instrumental action atau 

tindakan instrumental dan proses saat wanita tersebut berdiskusi dengan 

teman dekatnya atau orang yang dia percayai serta bertanya sederhana 

dengan suaminya merupakan bagian dari negotiation atau negosiasi 

meskipun seluruh bagian dari proses ini masih sekedar untuk mengetahui 

sumber daya dan pilihan-pilihan yang dimilikinya untuk mengendalikan 

stressor yang ada (secondary appraisal). 

Adanya kesamaan antara proses secondary appraisal dengan problem 

focused coping (PFC) inilah yang menyebabkan peneliti mengambil 

kesimpulan bahwa respon individu untuk melakukan PFC merupakan 

respon yang normal dimiliki dan dilakukan oleh tiap individu ketika 

menghadapi suatu masalah, namun  banyak sedikitnya kecenderungan 

individu untuk melakukan emotion focused coping (EFC) ketika 

menghadapi masalah adalah yang menentukan munculnya gangguan 

psikologis atau kepribadian ambang pada individu. Berdasarkan 

pemahaman ini maka peneliti menyatakan bahwa salah satu penyebab tidak 

signifikannya korelasi antara problem focused coping (PFC) dengan 

kepribadian ambang (KA) adalah karena respon individu terhadap 

permasalahan yang dimunculkan oleh peneliti dalam skala masih 

merupakan respon yang rata-rata atau wajar dilakukan individu sehingga 

hasilnya tidak signifikan. Meski begitu, hasil korelasi yang sudah terlihat 
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mengarah  ke negatif dalam skor menunjukan bahwa problem focused 

coping memang berdampak positif pada kesehatan psikologis individu. 

Selain faktor teoritis yang telah dijabarkan sebelumnya, faktor teknis lain 

yang mungkin memengaruhi tidak terbuktinya hipotesis pertama adalah 

karena kurangnya jumlah subjek sehingga hasil yang diperoleh tidak 

mencakup karakteristik respon individu yang lebih bervariasi dalam 

penggunaan strategi problem focused coping. 

Berikutnya selain problem focused coping, hubungan antara 

kepribadian ambang dengan strategi koping lain juga diungkap dalam 

penelitian ini. Strategi koping lain yang diketahui memiliki hubungan 

dengan kepribadian ambang dalam penelitian ini adalah strategi emotion 

focused coping (EFC). Berdasarkan hasil uji hipotesis, diketahui bahwa 

untuk hipotesis kedua diperoleh rx2y = 0,246 (p < 0,05) yang berarti 

hipotesis diterima dan ada hubungan positif yang signifikan antara EFC 

dengan kepribadian ambang (KA). Emotion focused coping yang akan 

disebut sebagai EFC untuk seterusnya dalam pembahasan ini merupakan 

usaha individu untuk mengatur emosinya dalam rangka menyesuaikan diri 

dengan dampak yang akan ditimbulkan oleh suatu kondisi atau situasi yang 

penuh tekanan, sedangkan kondisi objektif yang menimbulkan masalah 

tidak ditangani (Paputungan, 2013). Menurut Aldwin dan Revenson (dalam 

Indirawati, 2006) EFC terdiri dari empat unsur yaitu escapism atau pelarian, 

minimization atau pengurangan beban, self-blame atau penyalahan diri, dan 

seeking meaning atau pencarian makna. Keempat unsur yang telah 

disebutkan merupakan bagian dari strategi koping yang maladaptif karena 

koping yang maladaptif terdiri dari dua hal yaitu meluapkan emosi dan 
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merenungkan masalah yang berarti fokus kepada emosi negatif (Van 

Berkel, 2009). Unsur-unsur dalam EFC yang senada dengan meluapkan 

emosi dan merenungkan masalah terbukti maladaptif dan berdampak pada 

meningkatnya stress psikologis bahkan berkorelasi positif dengan bayangan 

bunuh diri dan keputusasaan yang merupakan salah satu aspek KA 

(Cukrowicz, dkk., 2008) karena cara tersebut tidak menghilangkan emosi 

negatif tapi justru malah memperuncing dan memperpanjang emosi negatif 

terhadap masalah tersebut sebagai akibat dari sumber masalah yang tidak 

diselesaikan (Cukrowicz, dkk., 2008). Penggunaan EFC secara terus 

menerus akan berdampak pada ketidakmampuan untuk meregulasi emosi 

dengan cara yang adaptif (Cukrowicz, dkk., 2008) padahal stressor sehari-

hari yang dihadapi meskipun terlihat kecil namun bila tidak diatasi akan 

membawa individu lebih jauh pada berbagai gangguan psikologis (Van 

Berkel, 2009). Sebagai contoh, unsur pelarian dan pengurangan beban 

memiliki dampak yang buruk terhadap regulasi emosi individu sehingga 

mengakibatkan munculnya ketidakstabilan perilaku, citra diri, kognitif, 

hubungan intepersonal yang kacau dan perilaku bunuh diri (Miller, Eisner 

& Allport, 1994). Sementara itu untuk unsur penyalahan diri dan pencarian 

makna, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, unsur-unsur ini senada 

dengan merenungkan masalah sehingga bukannya mengurangi atau 

menghilangkan emosi negatif dan masalah yang ada namun justru 

memperuncing emosi negatif tersebut, akibatnya muncul bayangan bunuh 

diri dan keputusasaan yang merupakan salah satu aspek KA ( Cukrowicz, 

dkk., 2008). 
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Menyambung contoh kasus kabar perselingkuhan suami dari seorang 

wanita sebelumnya, saat wanita tersebut menyadari bahwa tidak ada yang 

bisa dilakukan lagi untuk mengatasi masalah tersebut karena hubungan 

suaminya dengan selingkuhannya sudah mendalam atau suaminya terlalu 

menakutkan baginya untuk diajak berbicara mengenai masalah ini, maka 

jika wanita tersebut memilih untuk melakukan emotion focused coping 

(EFC), wanita tersebut kemungkinan akan banyak merenung tentang 

musibah yang menimpanya, mencoba menghibur dirinya dengan 

melakukan hal-hal lain yang tidak ada hubungannya dengan penyelesaian 

masalah, menginstropeksi diri tentang kesalahannya di masa lalu sehingga 

masalah ini bisa terjadi dan mencari makna di balik musibah yang dihadapi. 

Seiring bertambah tidak harmonisnya rumah tangganya karena tidak segera 

ditangani, penggunaan strategi koping ini bila dilakukan terus menerus juga 

akan mengakibatkan wanita ini mengalami munculnya karakteristik-

karakteristik kepribadian ambang seperti gangguan mood sehingga mudah 

sensitif dengan perlakuan suaminya, timbul keinginan untuk melukai diri 

sendiri atau bunuh diri karena merasa hidupnya tidak berarti lagi, hubungan 

dengan suami semakin tidak romantis karena merasa tidak disayangi lagi 

oleh suaminya, serta mudah marah dengan tidak terkontrol bahkan ingin 

bunuh diri. Dengan demikian pilihan wanita tersebut untuk melakukan EFC 

terus menerus bukan merupakan pilihan yang tepat karena akan semakin 

berdampak pada munculnya gangguan kepribadian ambang. 

Meskipun terlihat berjalan dengan baik, namun peneliti juga 

menyadari adanya kelemahan dalam penelitian ini. Kelemahan yang ada 

adalah pemberian reward yang tidak disampaikan di awal kepada para 
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subjek sehingga dirasa memengaruhi keseriusan subjek dalam mengisi. Dari 

banyak skala yang disebar hanya sedikit yang kembali dan terisi dengan 

penuh. Selain itu, hasil uji linearitas antara kedua variable bebas dengan 

variable tergantung ternyata tidak linier sehingga hasil analisis data hanya 

bisa diterapkan pada subyek penelitian dan tidak bisa digeneralisir pada 

populasi yang lebih luas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


