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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1. 01. Latar Belakang Masalah 

Bicara tentang karyawan, tidak bisa lepas dari sumber daya manusia 

yang merupakan aset yang sangat berharga dalam suatu organisasi. Susiawan 

dan Muhid (2015) mengatakan bahwa sumber daya manusia adalah kunci dalam 

melakukan aktivitas produksi berupa pikiran dan perbuatan yang dapat 

menghasilkan suatu barang atau jasa yang tentunya dibutuhkan oleh 

masyarakat. Selain itu, sumber daya manusia menjadi penentu keefektifan 

organisasi atau perusahaan.  

Individu yang berkembang adalah individu yang bisa mengaktualisasikan 

diri dalam pekerjaan dan sadar akan potensi yang dimilikinya, sehingga dapat 

merealisasikan dirinya dalam pekerjaan dan dapat bekerja secara optimal. 

Karyawan dituntut untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab 

dan sesuai dengan job description. Namun tak jarang, bekerja secara optimal 

dengan menghabiskan waktu dan energi yang besar akan berdampak pada 

kesehatan fisik dan mental (Wang, dkk., 2017).  

Survei yang dilakukan oleh JobStreet (Anonim, 2014) menunjukkan 

bahwa 73% pekerja tidak puas akan pekerjaan mereka. Bila ditarik lebih panjang 

lagi, penelitian yang dilakukan oleh Wang, dkk (2017) sebanyak 22,4% pekerja 

merasa bahwa memberikan usaha lebih ke perusahaan atau organisasi dan 

memiliki komitmen yang terlalu tinggi pada perusahaan atau organisasi akan 

menurunkan kesejahteraan psikologis mereka.  

Individu dengan tingkat psychological well-being yang rendah ditunjukkan 

dengan sikap tidak puas akan diri sendiri, sulit untuk terbuka kepada orang lain, 
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tidak mampu mengambil keputusan untuk dirinya sendiri, kurang bisa melakukan 

kontrol terhadap lingkungan luar, kurang memiliki arah dan tujuan hidup yang 

jelas serta memiliki evaluasi yang kurang baik terhadap dirinya (Ryff, 2014).  

Alvi (2017) mengungkapkan bahwa karyawan dengan psychological well-

being rendah akan menurunkan output dalam organisasi dan mengalami 

penurunan produktivitas. Lee, dkk (2015) menjelaskan bahwa psychological well-

being yang rendah pada karyawan akan menyebabkan karyawan merasa tidak 

puas dalam bekerja, mengalami penurunan kualitas hidup dan mengurangi 

produktivitas pekerja. 

Hasil survei dan penelitian sebelumnya, diperkuat dengan wawancara 

yang dilakukan peneliti kepada dua pekerja. Kasus dari hasil wawancara yang 

dilakukan peneliti kepada L pada bulan September 2018 yang merupakan 

seorang pekerja bagian quality control pada perusahaan swasta, ia mampu 

bekerja dibawah tekanan dengan beban kerja tinggi dan tempat kerja yang jauh 

dari rumah, namun hal – hal tersebut membuatnya mengalami ketidakstabilan 

emosi sehingga menyebabkan L tidak puas akan dirinya dan L tidak bisa 

melakukan kontrol akan dirinya terhadap lingkungan luar, sebab ia sering terkena 

maag apabila mendapatkan stresor dari lingkungan pekerjaan. 

Contoh kasus berbeda ditemukan oleh peneliti dalam wawancara pada 

bulan Oktober 2018 pada R, seorang HRD Perusahaan X. Permasalahan yang 

dialami oleh bagian HRD Perusahaan X adalah adanya kekosongan personil 

pada bagian general affair (GA) yang menyebabkan job description dari GA 

dilimpahkan pada bagian recruitment dan legal. Ia mengatakan bahwa untuk 

memenuhi tuntutan kerja, maka harus mau melaksanakan double job description. 

Untuk mampu bekerja secara optimal, R harus mampu melakukan kontrol 
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terhadap lingkungan luar, salah satunya ada job description serta harus mampu 

mengambil keputusan untuk dirinya sendiri dan pekerjaannya.  

Untuk bisa mewujudkan karyawan dengan kinerja optimal dan 

psychological well-being yang tinggi pada karyawan, baiknya perusahaan 

memberikan intervensi atau pendampingan psikologis pada karyawan. Hal yang 

belum pernah diterapkan pada Perusahaan X tempat R yakni belum pernah 

memberikan intervensi psikologis terhadap karyawannya.  

Psychological well-being melibatkan berbagai aspek kehidupan, salah 

satunya adalah pekerjaan Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya serta 

wawancara yang dilakukan oleh peneliti, perusahaan atau organisasi baiknya 

memperhatikan kondisi psikis pada karyawan terlebih kondisi psychological well-

being, sebab orang dewasa menghabiskan rata-rata sepertiga waktu hidupnya 

untuk bekerja. Menurut Sianturi dan Zulkarnain (2013) psychological well-being 

dalam bekerja tentu sangat penting, karena akan berpengaruh terhadap aspek 

lain dalam hidup. Psychological well-being menekankan mengenai representasi 

realisasi potensi diri (Singer & Ryff, 1996) dan evaluasi diri yang lebih luas 

secara sosial (Keyes & Lopez, 2002).  

Tingkat psychological well–being yang tinggi pada karyawan akan 

menimbulkan kinerja yang optimal dan karyawan merasa tidak tertekan saat 

bekerja (Anonim, 2009). Alvi (2017) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa 

karyawan dengan psychological well-being yang lebih tinggi akan meningkatkan 

kinerja dan produktivitas sebesar 40,8% serta karyawan akan cenderung 

memiliki absensi rendah. Selain menimbulkan kinerja optimal, karyawan yang 

memiliki tingkat psychological well-being tinggi juga mengalami emosi positif, 
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semakin memaknai pekerjaan mereka serta karyawan juga menunjukkan 

kesehatan fisik yang baik pula (Taneva, 2016). 

Ryff (2014) menyebutkan beberapa faktor yang memengaruhi 

psychological well-being. Faktor yang memengaruhi antara lain faktor kesehatan 

dan intervensi klinis. Dalam faktor kesehatan, individu dituntut untuk tetap bisa 

rileks, santai, melakukan aktivitas fisik teratur serta bisa menjalin hubungan baik 

dengan orang lain. Terkait dengan kondisi rileks dan santai diperlukan intervensi 

atau perlakuan secara psikologis yang harapannya bisa memperbaiki kondisi 

psychological well-being pada karyawan sehingga bisa mengoptimalkan kinerja 

dan produktivitas. Penelitian yang dilakukan oleh Lee, dkk (2015) menganjurkan 

adanya intervensi bagi tenaga kerja untuk mengatasi kondisi psikososial dan 

psychological well-being pada pekerja. Secara umum, intervensi adalah upaya 

untuk mengubah perilaku, pikiran dan perasan pada individu (Slamet & Markam, 

2005).   

Bentuk program intervensi yang rencana akan dilakukan oleh peneliti 

bernama Program Seni Bersahabat. Program tersebut berbasis art therapy 

dengan pendekatan solution-focused brief therapy, serta nantinya program ini 

dapat dilakukan dalam kelompok maupun individual. Program Seni Bersahabat 

memberikan penekanan bahwa seni, bukanlah media yang hanya digunakan 

oleh anak – anak, namun seni juga bisa “bersahabat” pada segala usia. 

Art therapy merupakan sebuah terapi yang dapat dilakukan oleh semua 

umur dengan menggunakan proses kreatif dan penerapan ilmu psikologi dalam 

sebuah lukisan untuk meningkatkan kualitas hidup seseorang, keluarga dan 

komunitas (American Art therapy Association, 2017).  Art therapy digunakan 

sebagai media komunikasi reseptif dan ekspresif yang melibatkan pikiran, tubuh 



5 
 

 

 

dan jiwa sehingga memunculkan pengalaman bawah sadar dari seseorang. 

Banyak terapis menemukan bahwa art therapy membantu individu dengan cepat 

untuk mengkomunikasikan dengan relevan terkait masalah yang dihadapinya 

(Malchiodi, 2005). Banyak jenis art therapy seperti menggambar, bernyanyi, 

bermain dan lain – lain. Pada penelitian kali ini, peneliti akan menggunakan jenis 

art therapy menggambar, sebab menggambar merupakan sebuah bentuk 

eksternalisasi dan proyeksi diri mengenai pikiran, perasaan dan jati diri (Steele, 

2005). 

Terjadinya proses komunikasi non-verbal yang melibatkan pikiran dan 

perasaan dalam proses art therapy akan membuat koneksi antara tubuh dan 

pikiran untuk bisa berelaksasi dan mengembangkan mekanisme koping stres 

(Jensen & Blonde, 2018). Selain itu, studi lanjut secara kualitatif yang dilakukan 

oleh Jansen dan Blonde (2018), adanya art therapy merupakan sebuah katalis 

untuk perubahan positif pada individu, meningkatkan pemaknaan hidup, 

meningkatkan komunikasi sosial untuk bisa lebih terbuka, menumbuhkan 

harapan baru dan signifikan terhadap perbaikan kondisi well-being pada individu. 

Penelitian yang dilakukan oleh Karpaviciute dan Macijauskiene (2016) 

membuktikan bahwa intervensi art therapy berupa melukis yang dilakukan pada 

perawat dapat meningkatkan kesehatan secara umum dan psychological well-

being sebesar 68%. Individu yang terlibat juga merasakan menjadi lebih produktif 

ketika bekerja, mengurangi stres kerja dan mendapat dukungan sosial lebih. 

Penelitian fenomenologis mengenai art therapy juga dilakukan oleh Titus dan 

Sinacore (2013) pada wanita dewasa muda dengan hasil bahwa art therapy 

dapat meningkatkan well-being, meningkatkan relasi sosial dan meningkatkan 

produktivitas.  
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Pendekatan lain dalam program ini adalah solution-focused brief therapy. 

Pendekatan solution-focused brief therapy adalah pendekatan dalam psikoterapi 

dengan orientasi positif dan non-patologis (Corey, 2009). Corey (2009) 

mengungkapkan bahwa inti dari solution-focused brief therapy adalah 

membangun harapan dan optimisme klien dengan menciptakan harapan positif 

mengenai perubahan. Dalam hal ini terapis akan menekankan bahwa klien 

memiliki kompetensi, kekuatan dan potensi yang dapat dikembangkan.  

Banyak sedikitnya intervensi art therapy dengan pendekatan solution-

focused brief therapy yang diberikan, harus memperhatikan kondisi klien. Nichols 

(dalam Agustin, 2012) menjelaskan bahwa terapi dengan pendekatan solution 

focused brief therapy memakan waktu sebanyak 3–5 sesi. Lain halnya dengan  

Riley dan Malchiodi (2003) yang menyebutkan bahwa intervensi bisa dilakukan 

sebanyak 5–10 sesi. Perbedaan banyak sedikitnya sesi harus 

mempertimbangkan kondisi klien. Semakin parah kondisi klien, maka semakin 

banyak sesi yang diberikan. 

Dalam rencana program yang akan dijalankan, akan digunakan 

pendekatan secara kelompok, di mana dalam kelompok, individu akan terlibat 

dan berbagi mengenai pengalaman melalui gambar sehingga bisa merekatkan 

hubungan antarindividu. Adanya kebersamaan ketika melakukan kegiatan seni 

dalam hal ini menggambar, akan memberikan kesempatan pada individu untuk 

memiliki hubungan yang lebih dekat satu sama lain dan bisa berbagi untuk 

mengurangi kecemasan (Greenwood & Layton dalam Skaife & Huet, 1998). 

Tidak hanya hardskill yang perlu ditingkatkan dalam perusahaan dan 

organisasi, melainkan adanya softskill guna menunjang kondisi psychological 

well-being pada karyawan. Bila kondisi psychological well-being karyawan tidak 
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diperhatikan maka akan berdampak seperti adanya ketidakpuasan kerja, 

menurunkan kualitas hidup dan produktivitas menurun. Perusahaan baiknya 

memberikan intervensi psikologis guna meningkatkan kondisi psychological well-

being. Salah satu intervensi psikologis yang ditawarkan peneliti yakni Program 

Seni Bersahabat untuk meningkatkan psychological well-being. 

Dalam penelitian ini, peneliti akan menguji apakah Program Seni 

Bersahabat yang berbasis art therapy dengan pendekatan solution-focused brief 

therapy dan dilakukan dalam kelompok, dapat efektif untuk meningkatkan 

psychological well-being pada karyawan? 

 

1. 02. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas Program Seni 

Bersahabat untuk meningkatan psychological well-being pada karyawan. 

 

1. 03. Manfaat Penelitian 

Penelitian yang dilakukan, harapannya juga memberikan 

kontribusi/sumbangan baik secara ilmu maupun secara praktis. Manfaat 

penelitian ini antara lain : 

a. Manfaat Teoritis 

Memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu psikologi khususnya 

psikologi positif, psikologi industri organisasi serta psikologi klinis. 

b. Manfaat Praktis 

Memberikan kontribusi bagi perusahaan berupa intervensi psikologis untuk 

mengoptimalkan kinerja dan memperhatikan kondisi kesejahteraan psikologis 

dari karyawan agar tetap produktif dalam bekerja. 
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