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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Terkadang orang menjadi keheranan ketika seseorang yang dia 

kenal mengalami perubahan mood yang sangat signifikan terjadi dengan 

cepat (menjadi sangat mudah berubah dari perasaan senang menjadi 

sedih). Bahkan dapat pula terjadi pada seorang publik figur artis papan 

atas maupun orang penting dalam negara, dimana ini dapat diketahui 

oleh umum melalui media. 

Kenyataan tersebut senada dengan yang terjadi di London. 

BriliantBorderline, 2013 menulis salah satu insiden paling serius untuk 

keluarga kerajaan Inggris, adalah pernikahan pewaris tahta Pangeran 

Charles, dengan istrinya, Diana. Diawal pernikahannya, Diana 

terkadang dapat meluapkan amarah yang luar biasa, atau berteriak dan 

menangis histeris. Bahkan suatu saat ditemukan Diana melukai dirinya 

sendiri. Kasus lainnya diberitakan Diana menjatuhkan diri ke bawah 

tangga ketika Pangeran Charles meninggalkan Istana Balmoral. Diana 

diketahui bahwa dia lebih dapat terbuka tentang dirinya yang 

mempunyai kepercayaan diri sangat rendah. Disamping itu semua ada 

seorang jurnalis yang berinisial Penny Junor beliau adalah orang 

pertama yang berspekulasi pada tulisannya bahwa Diana memiliki 

kepribadian ambang (Mayer, 2015). 

http://www.borderlineandbrilliant.blogspot.co.id/
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Contoh Kasus lainnya adalah seorang artis papan atas dunia 

berinisial Lindsay Lohan. Seorang teman dekat Lindsay Lohan 

mengatakan Lindsay Lohan pernah mengalami krisis emosional di 

NYC: Lohan tiba-tiba berteriak bahwa dia hanya ingin mengakhiri 

semua permasalahan yang ada pada dirinya dan pernah mencoba untuk 

bunuh diri. Lohan  mengambil pisau dan mulai mengiris pergelangan 

tangannya, namun berhasil di hentikan. Lohan berlari ke kamar mandi 

dengan sebotol obat sakit kepala (Advil). Sambil menangis ia 

mengatakan untuk meninggalkan dirinya dan mengatakan bahwa dirinya 

ingin mati. Lohan mengunci diri di kamar mandi dan mengancam untuk 

menelan seluruh isi botol Advil tersebut. Suatu malam Lohan bertengkar 

dengan sahabatnya di dalam mobil, Lohan kemudian mengebut dan 

kehilangan kendali sehingga mengalami kecelakaan. (Arieanna, 2007). 

Memang benar, seperti yang dinyatakan dalam pernyataan publik 

Lohan, bahwa ketergantungan alkohol dan obat-obatan terlarang adalah 

penyakit. Perilaku semacam itu mungkin mencerminkan  seperti 

gangguan kepribadian ambang atau gangguan kepribadian antisosial. 

Mereka yang memiliki gangguan kepribadian ambang menginginkan 

perhatian, memiliki hubungan interpersonal yang intens dan tidak stabil 

dan berulang kali dapat berteriak meminta pertolongan, untuk 

memanipulasi perhatian dan perasaan orang lain (Ablow, 2010). 

 Selain kedua kasus diatas ada pula seorang mantan komedian 

ternama yaitu Ferrari. Karena depresi Ferrari yang kemudian 

meninggalkan karirnya dan kembali ke kampung halamannya. 

Kemudian Ferrari dibantu oleh temannya untuk kembali ke karirnya, 

http://www.alloy.com/author/afoley/
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dan kemudian menjalani sebuah tur komedi. Pada penampilannya baru-

baru ini, Ferrari membuat gerakan seolah-olah memegang telepon 

genggam, namun lebih nampak seperti orang mengidap skizofrenia 

(penyakit yang dikarakteristikkan dengan adanya gangguan dalam 

pemikiran, emosi, dan perilaku) sehingga membuat para penonton 

ketakutan. Pada kasus lain suatu malam, dia melempar sebuah pohon 

natal keluar dari jendela rumah. Kekasihnya mengatakan bahwa orang 

dengan kepribadian ambang  merasa takut bahwa mereka akan merasa 

kecewa". Kekasihnya sering kali tidak mempunyai pilihan lain selain 

memanggil polisi ketika Ferrari sedang marah. Setelah insiden pohon 

Natal, DF masuk kepenjara selama beberapa minggu dengan 

pengawasan psikiater (Glionna, 2000).    Tahun 1998, ia didiagnosis 

sebagai pengidap gangguan kepribadian ambang, yang digambarkannya 

sebagai kombinasi antara kecanduan obat-obatan terlarang dan alkohol 

serta depresi berlebihan yang ada pada dirinya. (Adragna, 2016)  

Tindakan yang dilakukan Putri Diana dengan mencoba menyakiti 

diri sendiri adalah tindakan impulsif yang berbahaya. Tindakan tersebut 

disebabkan karena sehingga Putri Diana tidak dapat mengontrol stress 

yang dihadapinya menimbulkan amarah yang berlebih. Pada kasus 

Lindsay Lohan selain tindakan percobaan bunuh diri dan menyakiti diri 

sendiri, didukung pula dengan perilaku impulsifnya yang 

mengemudikan mobil dengan cepat dan hilang kendali. Sedangkan DF 

menunjukkan perilaku impulsif salah satunya adalah melemparkan 

pohon Natal keluar jendela yang dapat mengakibatkan orang lain 

terluka. 

http://articles.latimes.com/2000/sep/22
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Dari ketiga kasus diatas dapat dilihat bahwa adanya kesamaan ciri-

ciri yang disebut dalam DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual Of 

Mental Disorders, 4th ed-text revision; APA, 2000), yaitu ciri-ciri dari 

gangguan kepribadian yang dikenal dengan kepribadian ambang. 

Kepribadian ambang adalah suatu gangguan dengan pola yang menetap 

terhadap ketidak stabilan dalam hubungan interpersonal, citra/gambaran 

diri, afek, dan impulsivitas yang nyata diawali pada masa dewasa dan 

terwujud dalam berbagai konteks.  Pada DSM-IV lebih lanjut 

menjelaskan bahwa orang yang tidak memenuhi beberapa kriteria dari 

kepribadian ambang maka tidak dapat disebut sebagai pengidap 

gangguan kepribadian ambang, maka dari itu dalam penelitian ini akan 

bahas mengenai kepribadian ambang bukan gangguan kepribadian 

ambang. 

Kepribadian ambang lebih banyak diderita oleh wanita, 75%  

pasien yang terdiagnosa mengalami gangguan kepribadian ambang 

adalah wanita (Skodol, dan Bender, 2003). Secara umum, sifat-sifat 

impulsif yang terdapat di kepribadian ambang ada perbedaan antara 

penderita pria dan wanita. Sebagai contoh, perempuan mungkin lebih 

cenderung untuk menggunakan makanan (yaitu internalisasi perilaku) 

dan laki-laki mengkonsumsi alkohol atau obat-obatan dan bertindak 

melawan orang lain (misalnya, eksternalisasi perilaku) (Jonshon, dkk, 

2003). 

Kepribadian ambang menimpa sekitar 2-3% dari populasi umum, 

terutama ditemukan di pusat kesehatan klinis (Kusumawardani, 2007). 

Gangguan kepribadian ambang pada umumnya disertai dengan tendesi 
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perilaku untuk bunuh diri, hal ini merupakan alasan yang paling umum 

dari upaya melarikan diri atau mendapatkan bantuan dari situasi yang 

menyebabkan kesulitan yang extreme Boergers, dkk (dalam Brown, 

Comtois, dan Linehan, 2002). Organisasi kesehatan dunia (WHO) 

mencatat, angka bunuh diri di Indonesia menunjukkan peningkatan yang 

cukup signifikan. Pada 2010 mencapai 1,8 per 100.000 jiwa atau sekitar 

5.000 orang per tahun. Kemudian pada 2012, estimasinya meningkat 

jadi 4,3 per 100.000 jiwa atau sekitar 10.000 per tahun 

(www.beritasatu.com,11 September 2014). 

Belum diketahui data pasti mengenai jumlah penderita kepribadian 

ambang di Indonesia, namun jumlahnya diperkirakan semakin banyak, 

seiring dengan jumlah kasus kekerasan yang semakin meningkat, karena 

perilaku para pelaku kekerasan memiiliki kesamaan ciri dengan 

kepribadian ambang, diantaranya adalah perilaku agresif dan impulsif 

(Kusumawardhani, 2007). Selain itu orientasi seksual juga mungkin 

merupakan ciri-ciri dari kepribadian ambang. Sejalan dengan teori ini 

beberapa peneliti memperkirakan tingkat perilaku seksual yang tak 

wajar pada penderita kepribadian ambang (Kreisman, dan Straus, Hal, 

2010). Keinginan atau pemikiran ingin bunuh diri sangat kuat pada 

penderita kepribadian ambang, perilaku merusak diri sendiri berulang 

menyebabkan keparahan berlanjut, misalnya melukai diri dengan 

menyayat mengarah ke penyayatan yang lebih parah, sering berpikiran 

bunuh diri mengarah lebih ingin bunuh diri, kebencian diri sendiri 

mengarah lebih benci diri sendiri, kemarahan berulang mengarah lebih 

marah, dan sebagainya (Aguirre, dan Galen, 2013). 

http://www.beritasatu.com/
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Penyebab gangguan kepribadian ambang sampai saat ini 

penyebabnya masih menjadi perdebatan. Beberapa penelitian lebih 

lanjut mengatakan  pengalaman traumatis yang terjadi selama masa 

kanak-kanak secara langsung mempengaruhi terjadinya gangguan ini. 

Zanarini & Frankenburg, dkk 2007. Clifton, Pilkoni, dan McCarty 

dalam Andromeda (2016) menemukan bahwa individu dengan 

kepribadian ambang cenderung telah menjalani problematika hubungan 

romantis dalam jumlah yang lebih besar dibandingkan dengan orang 

yang tak didiagnosa dengan kepribadian ambang. Mereka juga 

cenderung lebih sering memutuskan hubungan tersebut. Gangguan ini 

ditandai dengan gangguan psikososial yang berat dan tingkat kematian 

yang tinggi karena bunuh diri-hingga 10% dari pasien bunuh diri, 

hampir 50 kali lebih tinggi dari pada populasi umum (Klaus Lieb, dkk, 

2004). Pada kenyataannya, kriteria DSM-IV untuk kepribadian ambang 

yaitu menyadari pentingnya hubungan perilaku bunuh diri dengan 

adanya "keinginan bunuh diri, gerak tubuh, atau ancaman, atau perilaku 

mutilasi diri". (Black, Donald W, dkk, 2004).  

Para peneliti juga melaporkan bahwa tingginya dukungan 

masyarakat dapat mengurangi tingkat bunuh diri. Burr et al  (dalam 

Thomas dan  Shanhe, 2009). Selain itu rasio menunjukkan bahwa 

individu dengan dukungan sosial yang lebih tinggi mungkin lebih dari 

30% lebih kecil kemungkinannya untuk memiliki usaha seumur hidup 

untuk bunuh diri dibandingkan mereka dengan dukungan sosial yang 

lebih rendah, bahkan setelah mempertimbangkan sejumlah risiko yang 

diketahui dan faktor pelindung untuk perilaku bunuh diri (Kleiman 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kleiman%20EM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23466401
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dan Richard, 2013). Penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa perilaku 

bunuh diri merupakan dampak yang dapat ditimbulkan pada penderita 

kepribadian ambang. Selain itu tingginya faktor dukungan sosial dapat 

menjadi faktor penting dalam berkurangnya keinginan untuk bunuh diri. 

Dikarenakan hal tersebut maka peneliti tertarik untuk melihat hubungan 

langsung antara gangguan kepribadian ambang dan dukungan sosial. 

Dukungan sosial (social support) didefenisikan oleh Gottlieb 

(1983) sebagai informasi verbal atau non-verbal, saran, bantuan yang 

nyata atau tingkah laku yang diberikan oleh orang-orang yang akrab 

dengan subjek di dalam lingkungan sosialnya atau yang berupa 

kehadiran dan hal-hal yang dapat memberikan keuntungan emosional 

atau pengaruh positif pada tingkah laku penerimanya. Pendapat lainnya 

mengatakan dukungan sosial adalah hasil dari kegiatan sosial yang 

mempromosikan dominasi peran pribadi dengan berpartisipasi dalam 

tugas, memberikan hal yang diperlukan dan bantuan kognitif dan 

memberikan kenyamanan emosional (Chokami & Razavi, 2015). Diikuti 

oleh beberapa penelitian lainnya, mencoba untuk lebih memperjelas 

konsep dukungan sosial dengan hal menawarkan empat jenis dukungan 

sosial antara lain emosional, instrumental, informasi, dan dukungan 

instrumental House (dalam Voigt, 2009). 

Dalam kehidupan bermasyarakat manusia tidak bisa lepas dari 

peran serta manusia lain. Terdapat pepatah yang mengatakan bahwa 

manusia dapat berubah dengan pengaruh orang lain. Sarafino (2006) 

menyatakan bahwa dukungan sosial mengacu pada memberikan 

kenyamanan pada orang lain, merawatnya atau menghargainya. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Liu%20RT%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23466401
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Pendapat senada juga diungkapkan oleh Cobb, 1976; Gentry dan 

Kobasa, 1984; Wallston, Alagna dan Devellis, 1983; Wills, 1984 (dalam 

Sarafino, 1998) menyatakan bahwa individu yang memperoleh 

dukungan sosial akan meyakini individu dicintai, dirawat, dihargai, 

berharga dan merupakan bagian dari lingkungan sosialnya. 

Penelitian - penelitian sebelumnya mengenai kepribadian ambang 

belum banyak yang menghubungkan secara langsung dengan dukungan 

sosial. Kepribadian ambang biasanya di hubungkan secara langsung 

melalui perilaku bunuh diri seperti Brodsky, 1997; Linehan, dkk, 2006; 

Brown, Comtois,  Linehan, 2002; Solof, dkk, 2000; Shirley Yen, dkk, 

2004 serta beberapa penelitian yang meneliti tentang hubungan antara 

perilaku bunuh diri dengan Dukungan Sosial yaitu Winfree jr & Jiang, 

2009; Compton, Thompson, Kaslow, 2005; Rigby & Slee, 1999;  

Kleiman & Richard, 2013;  Jakupcak, dkk, 2010. Berdasarkan sejumlah 

penelitian tersebut belum banyak yang mencoba untuk menghubungkan 

langsung antara gangguan kepribadian ambang dengan dukungan sosial. 

Perilaku bunuh diri merupakan salah satu ciri dari kepribadian ambang, 

telah dikatakan sebelumnya bahwa kepribadian ambang pada umumnya 

tidak jauh dengan perilaku untuk bunuh diri. Hal ini merupakan alasan 

yang paling umum diberikan untuk bunuh diri upaya untuk melarikan 

diri atau untuk segera mendapatkan perhatian dan bantuan dari situasi 

yang menyebabkan kesulitan yang extreme. Boergers, Spirito, & 

Donaldson, 1998; Varadaraj, Mendonca,  dan Rauchenberg, 1986 

(dalam Brown, Comtois, dan Linehan, 2002). Sejumlah penelitian yang 

telah disebutkan tersebut merupakan penelitian yang berada di negeri 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kleiman%20EM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23466401
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kleiman%20EM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23466401
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Liu%20RT%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23466401
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jakupcak%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20721901
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Barat. Penelitian di Indonesia seperti Andromeda, 2016; Grasellya, 2016 

yang juga merupakan penelitan dari Universitas Katolik Soegijapranata, 

Semarang. Andromeda (2016) menyarankan untuk menyediakan waktu 

yang cukup banyak untuk melakukan penelitian, sehingga subyek yang 

didapatkan lebih banyak dan hasilnya lebih optimal. Seperti 

Andromeda, Grasellya (2016) menyarankan pula untuk menyediakan 

waktu lebih banyak lagi supaya hasil lebih optimal. Maka, peneliti 

memutuskan untuk meneliti hubungan langsung antara kepribadian 

ambang dengan dukungan sosial penelitian . 

Selain itu telah dikatakan sebelumnya bahwa usia berbanding 

terbalik dengan kepribadian ambang (semakin tinggi usia semakin 

rendah kepribadian ambang). Hal tersebut telah dibuktikan oleh Grant, 

dkk, 2008 yang mengatakan kepribadian ambang berbanding terbalik 

dengan usia, dengan penurunan terbesar terjadi setelah usia 44 tahun. 

Pendapat lain mengatakan diduga "maturing out" atau burning out with 

age kepribadian ambang hanya parsial, meskipun penurunan perilaku 

impulsif, perilaku yang menonjol berkurang tetapi bersamaan dengan itu 

mengurangi gangguan afektif, kesulitan interpersonal, dan gangguan 

kognitif mungkin tidak dapat menjadi lebih baik (Stevenson, Meares, 

Comerford, 2003).  

Penelitian-penelitian tersebut merupakan penelitian yang dilakukan 

di negara barat, di Indonesia penelitian mengenai gangguan kepribadian 

ambang belumlah banyak. Disamping itu perbedaan kebudayaan dari 

negara barat dan timur berbeda satu sama lainnya budaya timur itu 

mementingkan kehidupan kerohanian, mistik, pikiran prelogis, keramah-

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Grant%20BF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18426259
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tamahan dan gotong royong, sedangkan budaya barat mementingkan 

kebendaan, pikiran logis, hubungan asas guna (hubungan hanya 

berdasarkan prinsip guna), dan individualisme (Koentjaranigrat, 2004). 

Tentunya dengan perbedaan budaya ini sangat memungkinkan untuk 

mendapatkan hasil yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. 

Berdasarkan pertimbangan tersebut peneliti ingin mengangkat tema ini 

untuk melakukan penelitian. 

B. Tujuan Penelitian 

Tujuan daripada penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan  

dukungan sosial dengan kepribadian ambang. 

C. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pengetahuan dan pemahaman di bidang Psikologi Klinis dengan 

keterkatian pada kepribadian ambang dan dukungan sosial. 

2. Manfaat Praktis 

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukkan 

kepada pemerhati Psikologi Klinis dengan keterkaitan pada 

kepribadian ambang dan dukungan sosial. 

 

 

 

 

 

 




