
 
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Pada era modern sekarang ini jumlah penderita gangguan kejiwaan 

semakin meningkat. Kesehatan jiwa merupakan salah satu permasalahan 

kesehatan yang signifikan di dunia, termasuk di Indonesia. Menurut data 

WHO (2016), terdapat sekitar 35 juta orang terkena depresi, 60 juta orang 

terkena bipolar, 21 juta terkena skizofrenia, serta 47,5 juta terkena 

demensia. Di Indonesia, dengan berbagai faktor biologis, psikologis dan 

sosial dengan keanekaragaman penduduk; maka jumlah kasus gangguan 

jiwa terus bertambah yang berdampak pada penambahan beban negara 

dan penurunan produktivitas manusia untuk jangka panjang 

(Kemenkes,2016). 

Beberapa peristiwa yang menimbulkan korban jiwa akibat gangguan 

kejiwaan marak terjadi akhir – akhir ini. Situs berita Solopos.com tanggal 18 

Juni 2019 memberitakan ditemukannya seorang mahasiswa S2 UNS Solo 

yang meninggal di kamar kosnya karena bunuh diri. Berdasarkan 

penyelidikan diketahui bahwa korban mengalami depresi dan selama ini 

sedang menjalani perawatan psikiatri di RS Hermina Solo (Solopos, 2019). 

Kejadian yang hampir sama terjadi pada seorang dosen fakultas teknik 

elektro, UGM, Yogyakarta, yang juga meninggal dunia karena bunuh diri di 

rumahnya pada 15 Agustus 2019 (Kompas, 2019). Demikian juga yang 

dialami oleh seorang mahasiswa S2 dari ITB yang meninggal pada 6 

September 2019 karena gantung diri di kamar kosnya (Tribunnews.com, 
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2019). Keduanya juga sedang menjalani perawatan di bagian kejiwaan, 

yaitu Rumah Sakit Puri Nirmala, Yogyakarta dan Rumah Sakit Melinda, 

Bandung, dengan diagnosa depresi. 

Berita lain mengenai kasus gangguan kejiwaan yang telah 

merenggut nyawa lebih banyak lagi diberitakan oleh situs berita 

Kompas.com (2019). Kecelakaan yang terjadi pada tanggal 17 Juni 2019 

pukul 01.00 WIB di Jalan Tol Cipali kilometer 151, telah merenggut 12 

nyawa dan menyebabkan 43 orang luka - luka. Kecelakaan diawali dengan 

terjadinya penyerangan oleh penumpang bernama Amsor yang berusaha 

merebut setir dari sopir bis Safari Dharma Raya yang ditumpanginya. 

Amsor diberitakan mengalami masalah di tempat dia bekerja di Jakarta dan 

memutuskan untuk pulang kembali ke rumahnya setelah mengalami 

berbagai gejala gangguan kejiwaan seperti halusinasi suara, merasa 

dikejar – kejar orang, sering merasa ketakutan, merasa ada orang yang 

akan membunuhnya, dan terakhir karena merasa akan dibunuh oleh sopir 

bis yang dia tumpangi, maka ia menyerang sopir bis tersebut dan pada 

akhirnya menyebabkan kecelakaan beruntun.   

Data Riskesdas (2013) menunjukkan prevalensi ganggunan mental 

emosional yang ditunjukkan dengan gejala-gejala depresi dan kecemasan 

untuk usia 15 tahun ke atas mencapai sekitar 14 juta orang atau 6% dari 

jumlah penduduk Indonesia. Sedangkan prevalensi gangguan jiwa berat, 

seperti skizofrenia mencapai sekitar 400.000 orang atau sebanyak 1,7 per 

1.000 penduduk (Riskesdas 2013). 

Data Riskesdas menunjukkan bahwa terjadi peningkatan gangguan 

jiwa psikotik dari tahun ke tahun, hal ini dibuktikan melalui pemutakhiran 
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data Riskesdas yang dilakukan pada tahun 2018, dimana terjadi 

peningkatan jumlah penderita gangguan jiwa berat atau psikotik yang pada 

tahun 2013 hanya berjumlah 0,17 % atau 1,7 per mil jumlah penduduk 

Indonesia, atau diperkirakan sebanyak 400 ribu orang mengalami 

gangguan psikotik, pada tahun 2018 terjadi peningkatan menjadi 7 per mil 

jumlah penduduk yang berarti terdapat 450 ribu penduduk Indonesia yang 

menderita gangguan psikotik. Prevalensi gangguan jiwa berat di Jawa 

Tengah adalah sebanyak 2,3 permil dan menduduki peringkat kelima 

provinsi di Indonesia yang terbanyak mengalami gangguan kejiwaan 

(Riskesdas, 2018).   

 Gangguan psikotik menimbulkan berbagai efek negatif bagi 

penderitanya seperti kemampuan rawat diri yang rendah, tidak jarang 

penderita melakukan tindak kekerasan atau mendapat tindak kekerasan 

dari lingkungannya akibat perilaku menyimpang dari penderita itu sendiri. 

Selain itu, penderita gangguan psikotik, pada umumnya menderita 

gangguan tersebut dalam jangka waktu yang lama  atau biasa disebut 

dengan mengalami penyakit kronis (Shah, Wadoo, & Latoo, 2010). 

Rendahnya kemampuan rawat diri, serta panjangnya durasi gangguan 

gangguan psikotik dan berbagai keterbatasan lainnya mengakibatkan 

adanya ketergantungan yang besar dari penderita gangguan psikotik 

terhadap keluarganya.   

Layanan kesehatan jiwa masyarakat yang kurang memadai 

memberikan tanggung jawab yang lebih besar bagi keluarga dalam 

menjalankan perannya sebagai pendamping utama (primary caregiver) 

bagi penderita gangguan psikotik (Caqueo-Urizar, Gutierrez-Maldonado, 
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Miranda-Castillo, 2009).  Hanya saja penelitian di berbagai negara 

menunjukkan keadaan tersebut tidak diimbangi dengan tersedianya 

informasi dan pembinaan yang cukup agar keluarga dapat menjalankan 

perannya dengan baik (Ng, Herrman, Chiu, Singh, 2009 dalam Pack & 

Cargill, 2015). Ketidakseimbangan tersebut memberikan beban yang lebih 

besar bagi keluarga baik secara fisik,  finansial, maupun emosional.   

Berbagai penelitian dilakukan mengenai dampak pendampingan 

penderita gangguan psikotik pada keluarga selaku pendamping atau 

primary caregiver. Primary caregiver bagi penderita gangguan psikotik 

didefinisikan secara berbeda oleh banyak peneliti. Urízar, Maldonado, & 

Castillo (2009) mendefinisikan pendamping sebagai orang yang termasuk 

dalam sistem dukungan informal penderita gangguan psikotik yang 

merawat dan bertanggungjawab terhadap penderita, serta mengalokasikan 

sebagian besar waktunya untuk menjalankan tugas perawatan tersebut 

tanpa mendapatkan imbalan ekonomis. Grandon, Jenaro, & Lemos (2008) 

mendefinisikan pendamping sebagai anggota keluarga penderita yang 

paling terlibat dalam perawatan pasien.  

Baik penderita gangguan psikotik dan primary caregiver mengalami 

stres yang besar dalam menghadapi gejala – gejala yang muncul akibat 

gangguan psikotik. Pengasuhan penderita psikotik sebagai suatu peristiwa 

stressful dapat memberi pengaruh yang buruk terhadap diri seseorang dan 

berpotensi untuk mengakibatkan hendaya secara jangka panjang pada 

orang tersebut. Keluarga sebagai primary caregiver seringkali kewalahan 

dalam merawat anggota keluarganya yang didiagnosis mengalami 
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gangguan psikotik ini, ditambah lagi pengetahuan yang kurang memadai 

dapat menjadi sumber stres lainnya .  

Keluarga berharap bahwa gangguan psikotik dapat disembuhkan, 

padahal gangguan psikotik seperti yang sudah dijelaskan, adalah penyakit 

kronis dan dalam banyak kasus bersifat terminal sehingga tidak dapat 

disembuhkan. Karena harapan yang tidak kunjung terpenuhi tersebut, 

maka keluarga dapat menjadi tertekan, dan marah (Shah dkk, 2010). Selain 

itu, keluarga dan penderita sendiri seringkali berpikir bahwa penangananan 

medika mentosa dapat menimbulkan ketergantungan, berangkat dari 

pemahaman tersebut keluarga bahkan dengan sengaja menghentikan 

konsumsi obat tanpa berkonsultasi dengan dokter, padahal hal tersebut 

dapat berakibat lebih parah bagi kondisi kesehatan jiwa penderita dan 

membuat primary caregiver merasa semakin tertekan dan tidak berbahagia 

hidup dengan penderita (Glajchen, Kornblith, Peter Homel, Fraidin, 

Mauskop, Portenoy, 2005). Hal ini seringkali menimbulkan pertentangan 

antara primary caregiver dengan penderita gangguan psikotik yang mereka 

rawat, sehingga pengobatan di rumah seringkali menjadi tidak efektif 

(Glajchen dkk, 2005). 

Kendala lainnya dalam merawat penderita gangguan psikotik di 

rumah, selain banyak waktu yang tersita untuk merawat adalah primary 

caregiver harus membagi waktu dan juga perhatian antara keluarga, 

pekerjaan di luar rumah, dan penderita gangguan psikotik itu sendiri, hal ini 

yang menjadi kendala terbesar bagi primary caregiver, terlebih lagi hidup 

dua puluh empat jam dengan penderita secara disadari atau tidak disadari 

memberikan contoh yang kurang baik bagi anak – anak dari primary 
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caregiver, dan hal ini menjadi kekhawatiran tersendiri bagi seorang primary 

caregiver (Shah, 2010).  

Menurut  Goode (2007), keluarga merupakan  sebuah sistem 

terbuka, yang berarti suatu perubahan atau gangguan pada salah satu 

bagian dari sistem tersebut dapat mengakibatkan perubahan atau 

gangguan pada seluruh sistem. Hal ini berarti, saat salah satu anggota 

keluarga menderita gangguan psikotik, maka seluruh keluarga ikut 

merasakan dampak negatifnya. Menurut  Schwartz dan Gidron (dalam 

Nainggolan & Hidajat, 2013)  keluarga dari penderita gangguan psikotik 

merasakan beban yang berbeda dengan keluarga lain pada umumnya. 

Beban itu sendiri merupakan beban fisik dan mental yang dialami oleh 

keluarga sebagai primary caregiver dari penderita gangguan psikotik 

(Fausiah, 2005).   

Begitu banyaknya masalah dan kesulitan – kesulitan yang harus 

dihadapi oleh primary caregiver  yang hidup dengan penderita gangguan 

psikotik, menyebabkan banyak primary caregiver  yang dengan terpaksa 

mempercayakan keluarga mereka yang menderita psikotik ke tempat – 

tempat khusus yang khusus merawat penderita gangguan kejiwaan, seperti 

di Rumah Sakit Jiwa atau yayasan panti rehabilitasi yang membuka 

pelayanan khusus bagi kejiwaan, di mana di dalam lembaga – lembaga 

tersebut penderita gangguan kejiwaan dirawat oleh pendamping yang 

disebut caregiver. Cohen dan Thomas (1996) menyatakan bahwa 

pendamping atau sering disebut sebagai caregiver adalah anggota 

keluarga yang tinggal bersama penderita atau orang yang tinggal dekat 

dengan penderita dalam jarak kurang dari 8 kilometer dan menjalin kontak 
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harian dengan penderita atau minimal bertemu selama lebih dari satu jam 

dengan penderita.   

Caregiver adalah seseorang baik yang dibayar ataupun yang 

sukarela bersedia memberikan perawatan kepada orang lain yang memiliki 

masalah kesehatan dan keterbatasan dalam merawat dirinya sendiri, 

dimana bantuan tersebut meliputi bantuan untuk kehidupan sehari-hari, 

perawatan kesehatan, finansial, bimbingan, persahabatan serta interaksi 

sosial (Schulz & Quittner, 1998; Swanson, dkk., 2009; Awad Voruganti, 

2001). Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan caregiver adalah pekerja 

di Panti Rehabilitasi Kejiwaan yang mendapatkan honor setiap bulannya 

dan bertugas untuk merawat penderita gangguan psikotik yang dititipkan 

oleh keluarga di panti tersebut, atau disebut sebagai formal caregiver  

(Kasuya, 2000). Dengan dipercayakannya penderita gangguan di panti – 

panti tersebut tersebut, maka keluarga dapat mengurangi beban yang ada 

dan tentu saja dapat berkonsentrasi bekerja kembali dan dapat merasakan 

kehidupan rumah tangga yang normal kembali tanpa ada rasa takut dan 

was – was seperti yang telah dijelaskan di atas. 

Seorang formal caregiver yang bekerja di Panti Rehabilitasi 

Kejiwaan mendedikasikan sebagian waktunya dan kehidupannya untuk 

merawat penderita gangguan psikotik yang dipercayakan kepadanya 

sebagai kewajiban kerjanya di luar kewajiban di rumahnya sendiri. Beban 

kerja seorang formal caregiver  berbeda dengan beban kerja pada 

pekerjaan lainnya akibat adanya simtom-simtom gangguan yang 

dimunculkan oleh orang – orang dengan gangguan psikotik yang 

dihadapinya cukup menganggu. Adapun karakteristik  simptom yang 
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muncul digolongkan dalam dua simtom, yaitu simtom positif dan negative 

(Fausiah, 2005). 

Simtom positif yang biasanya muncul pada penderita gangguan 

psikotik yaitu, tanda-tanda yang berlebihan, yang biasanya pada orang 

kebanyakan tidak ada, namun pada pasien psikotik justru muncul, berupa  

waham dan halusinasi. Simtom negatif adalah simtom yang defisit, yaitu 

perilaku yang seharusnya dimiliki oleh orang normal, namun tidak 

dimunculkan oleh pasien berupa avolition (hilangnya energi), alogia (miskin 

kuantitas isi pembicaraan), anhedonia (ketidakmampuan untuk 

memperoleh kesenangan), abulia (berkurangnya impuls untuk bertindak 

atau berpikir, tidak mampu memikirkan konsekuensi dari tindakan), 

asosialitas (gangguan yang buruk dalam hubungan sosial), afek datar dan 

afek yang tidak sesuai. Sedangkan simtom lainnya berupa disorganisasi, 

antara lain perilaku yang aneh dan pembicaraan yang aneh (Fausiah, 

2005). Dengan adanya berbagai simtom yang didapati pada penderita 

gangguan psikotik inilah maka keberadaan formal caregiver sangat 

diperlukan bagi penderita untuk menolong penderita psikotik untuk dapat 

mengatasi hambatan – hambatan akibat gangguan yang dideritanya.  

Proses readaptasi formal caregiver gangguan psikotik merupakan 

hal yang penting untuk menjaga dan mempertahankan kesehatan 

mentalnya, kemampuan menyeimbangkan antara emosi negatif dengan 

emosi positif diperlukan agar tetap dapat memperoleh kesejahteraan 

psikologis (psychological well-being) yang baik. Psychological Well-Being 

merupakan konsep yang berkaitan dengan kriteria kesehatan mental yang 

positif.  
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Menurut Corsini (2002), pengertian well-being adalah suatu keadaan 

subjektif yang baik, termasuk kebahagiaan, self-esteem, dan kepuasan 

dalam hidup. Sedangkan menurut Ryff (1995), kesejahteraan psikologis 

(psychological well-being) adalah kondisi seseorang yang bukannya tidak 

mengalami tekanan dan masalah – masalah di dalam kehidupannya, hanya 

saja dengan psychological well being  yang dimilikinya, ia memiliki 

kemampuan untuk menerima diri sendiri maupun kehidupannya di masa 

lalu (self-acceptance), melakukan pengembangan diri atau pertumbuhan 

diri (personal growth), memiliki keyakinan bahwa hidupnya bermakna dan 

memiliki tujuan (purpose in life), memiliki kualitas hubungan positif dengan 

orang lain (positive relationship with others), memiliki kapasitas untuk 

mengatur kehidupannya dan lingkungannya secara efektif (environmental 

mastery), dan memiliki kemampuan untuk menentukan tindakan sendiri 

(autonomy).   

Kapasitas yang dimiliki oleh formal caregiver yang memiliki 

psychological well being yang tinggi, sangat dibutuhkan untuk mengatasi 

tekanan – tekanan dan masalah yang terjadi dalam ia merawat kliennya, 

dalam hal ini penderita gangguan psikotik. Pekerjaan sebagai seorang 

caregiver gangguan psikotik merupakan pekerjaan dengan tanggung jawab 

yang tinggi, dimana caregiver bertanggung jawab terhadap berbagai hal, 

seperti kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan klien dimana seringkali 

perilaku klien justru membahayakan diri sendiri dan juga bisa 

membahayakan orang lain termasuk orang yang merawatnya. Selain 

masalah tanggung jawab, caregiver seringkali juga harus menghadapi 

keluhan – keluhan klien yang unrealistic dan bahkan menyerang secara 
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verbal, serta terkadang menyerang secara fisik dikarenakan adanya delusi 

dan halusinasi yang diderita oleh klien (Sylvia, 2010).  

Berbagai macam hal seperti tanggung jawab, tuntutan pekerjaan, 

juga risiko pekerjaan yang terkadang tidak seimbang dengan imbalan jasa 

yang disesuaikan dengan tingkat pendidikan formal caregiver yang 

memang tidak dituntut terlalu tinggi, ditambah dengan kelelahan fisik dapat 

menimbulkan tekanan dan ketidak bahagiaan pada formal caregiver. 

Ketidak bahagiaan tersebut dapat muncul dalam hal yang paling sederhana 

seperti ekpresi wajah yang murung, nampak tidak bersemangat dalam 

mengerjakan tugas dan kewajibannya hingga muncul dalam perilaku yang 

berdampak negatif bagi penderita psikotik yang dilayaninya, seperti 

misalnya tidak lagi memperhatikan secara mendetail kondisi penderita yang 

dilayaninya dan lebih menyibukkan diri kepada kepentingannya sendiri. 

Perilaku yang dapat dilihat dalam hal lebih mementingkan 

kepentingan sendiri daripada kebutuhan penderita yang dilayaninya adalah 

lebih sering menggunakan gadget pada waktu jam kerja, tidak melakukan 

kewajiban yang sudah seharusnya dilakukan seperti mengajak penderita 

untuk berbincang, memperhatikan kebutuhan sehari – hari penderita seperti 

makan, berganti pakaian, dan mandi, sebaliknya caregiver justru bersikap 

tidak perduli, berbicara cenderung kasar dan nampak kurang menghargai 

penderita gangguan psikotik yang dilayaninya, hingga pada akhirnya formal 

caregiver tersebut memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya. 

Penelitian Rumaningsih (2011) membuktikan hal tersebut, dimana beban 

kerja dan lingkungan kerja dapat memengaruhi tingkat stres pada individu. 

Kondisi stres yang dialami oleh individu dapat memunculkan perasaan tidak 
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menyenangkan. Oleh sebab itu sangat penting bagi seorang formal 

caregiver gangguan psikotik memiliki psychological well being yang tinggi, 

karena dapat membuat individu yang memilikinya dapat merasakan 

kebahagiaan dan bebas dari distress dimana kondisi tersebut dapat dilihat 

dari keseimbangan antara afek positif dan afek negative (Diener dan 

Larsen, 1993).   

Mempertahankan keseimbangan antara afek positif dengan afek 

negative, sebagai indikator dari psychological well being pada diri seorang 

formal caregiver gangguan psikotik bukanlah suatu hal yang mudah. Ada 

formal caregiver yang bisa bertahan bekerja dan melayani para penderita 

gangguan psikotik di lembaga – lembaga rehabilitasi kejiwaan, namun dari 

wawancara awal dengan beberapa pihak pengelola lembaga rehabilitasi 

kejiwaan dapat diketahui bahwa mereka seringkali mengalami kesulitan 

untuk mendapatkan tenaga caregiver yang mau bekerja di lembaga – 

lembaga rehabilitasi kejiwaan yang mereka kelola. Jika suatu saat mereka 

sudah mendapatkan tenaga yang mau direkrut menjadi formal caregiver 

belum tentu orang tersebut mampu bertahan lama bekerja di lembaga 

tersebut.  

Beberapa keluhan yang sering diajukan oleh caregiver  gangguan 

psikotik antara lain, takut jika mengalami kekerasan, tidak terbiasa bekerja 

dengan orang gangguan jiwa, atau karena mereka sering mendapatkan 

stigma negative dari keluarga dan tetangga karena bekerja untuk orang 

gangguan jiwa , dan beberapa lagi merasa stres lalu memutuskan untuk 

bekerja di tempat lain. Mereka lebih memilih untuk bekerja di tempat yang 

menurut mereka lebih sedikit tekanannya dan bebas dari rasa was – was 
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mengalami tindak kekerasan dari penderita gangguan psikotik seperti 

menjadi karyawan pabrik atau karyawan sebuah perusahaan.  

Turn over  yang cukup besar di kalangan formal caregiver tersebut 

tentu saja memberikan dampak yang negativ bagi perkembangan 

kesehatan jiwa penderita gangguan psikotik, khususnya yang dirawat di 

lembaga – lembaga khusus. Jika hal tersebut tidak segera diatasi maka 

akan semakin sedikit orang yang merawat penderita gangguan psikotik 

sementara jumlah penderita gangguan kejiwaan terus bertambah, dan 

semakin banyak primary caregiver yang tidak sanggup merawat 

keluarganya sendiri, akibat adanya kendala – kendala yang telah 

disebutkan di atas. Hal ini tentu menyebabkan ketidak seimbangan dalam 

penatalaksanaan perawatan gangguan psikotik dan menyumbangkan 

masalah yang besar bagi pemerataan dan peningkatan kesehatan 

masyarakat, khususnya kesehatan jiwa.  

Banyak alasan yang dikemukakan oleh karyawan lembaga 

rehabilitasi kejiwaan yang memutuskan untuk terlepas dari tugasnya 

merawat penderita gangguan psikotik, meski demikian ada juga orang – 

orang yang mampu bertahan bekerja sebagai formal caregiver di lembaga-

lembaga rehabilitasi kejiwaan. Mereka yang mampu bertahan bekerja 

sebagai formal caregiver bagi penderita gangguan psikotik bahkan sampai 

bertahun - tahun, tentunya lebih mampu mengelola kondisi psikologis 

mereka dan menjadi tetap sejahtera secara psikologis atau dikatakan tetap 

memiliki psychological well being dalam melaksanakan tanggung jawab 

sebagai caregiver. Psychological well being yang mereka miliki ini juga yang 
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memampukan mereka untuk bertahan meskipun harus menghadapi risiko 

bekerja dengan penderita gangguan psikotik. 

Kemampuan untuk mempertahankan psychological well being di 

tengah tugas dan tanggung jawab yang sulit dengan segala risiko tugas 

sebagai seorang yang bertugas merawat orang – orang dengan gangguan 

kejiwaan berat atau psikotik, merupakan suatu hal yang menarik untuk 

diteliti lebih lanjut. Hal tersebut menjadi alasan penulis untuk meneliti hal – 

hal apa saja yang mampu membuat formal caregiver gangguan psikotik 

mampu mengatasi tekanan kerja dan dapat mempertahankan 

kesejahteraan psikologisnya atau psychological well being-nya sehingga 

mereka dapat bertahan lebih lama dari tenaga – tenaga lainnya yang sudah 

terlebih dahulu mengundurkan diri dan memilih bekerja di tempat lain.   

Penghayatan adanya tekanan atau stres termasuk stres di tempat 

kerja, akan direspon oleh kepribadian individu yang mengalaminya. Hampir 

empat dekade ini, konstruk hardiness telah menerima perhatian yang 

sangat besar sebagai variabel kepribadian yang secara potensial dapat 

menurunkan dampak stres terhadap kesehatan (Floran, Milkulincer, & 

Taubman, 1995; Kobasa, 1979; Kobasa, Maddi, Puccetti, & Kahn, 1982; 

Kobasa, Maddi, Puccetti, & Zola, 1985; Maddi, 2006; Sheard, 2009; 

Paleologou, & Dellaporta, 2010; Kamtsios & Karagianopoulou, 2013). 

Kepribadian hardiness merupakan gagasan konsep dari Kobasa (Smet, 

1994). Kobasa mengenalkan kepribadian hardiness sebagai karakteristik 

kepribadian yang terbentuk oleh tiga unsur yaitu tantangan, kontrol, dan 

komitmen yang berfungsi sebagai mediator untuk mengatasi efek stres 
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karena situasi yang berubah-ubah dan fakta-fakta kehidupan yang 

menyebabkan stres (Khaledian, Hasanvand, dan Pour,  2013).  

Fitur-fitur dalam diri individu dengan kepribadian hardiness meliputi 

pengendalian diri yang tinggi, kemandirian, keterampilan dalam 

memecahkan persoalan, simpati, komitmen dalam kerja, dan memiliki 

hubungan yang baik dengan orang-orang disekelilingnya (Isaacson, 2002). 

Kepribadian hardiness merupakan salah satu elemen yang berperan dalam 

diri manusia untuk menciptakan keseimbangan antara dimensi yang 

berbeda dalam mencapai kualitas hidup. Orang dengan kepribadian 

hardiness yang rendah akan lebih rentan terhadap unsur-unsur yang 

menimbulkan stres dalam jangka panjang sementara orang yang memiliki 

kepribadian hardiness yang lebih tinggi mudah dalam menghadapi situasi 

yang penuh tekanan.   

Hardiness merupakan suatu konstruk khusus dari sikap-sikap dan 

keahlian-keahlian yang dapat membantu individu untuk menjadi tangguh 

dengan bertahan dan mengembangkan diri dalam situasi stress. 

Kepribadian hardiness dapat mempengaruhi kecenderungan stres yang 

dialami setiap individu. (Maddi dan Khoshaba, 2005). Formal caregiver 

dengan kepribadian hardiness yang tinggi akan menilai stres akibat dari 

tuntutan pekerjaan menjadi kesempatan untuk kuat, tegar, dan bertahan 

sehingga memberinya peluang untuk mengembangkan diri dan menjadi 

pribadi yang memiliki manfaat bagi kesehatan dan kesejahteraan 

sesamanya.  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada sekelompok Canadian 

Airforce, hardiness menunjukkan hubungan positif dengan psychological 
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well being (Skomorovsky & Sudom, 2011). Individu dengan kepribadian 

hardiness akan menghargai diri dan segala sesuatu yang dilakukannya, 

memiliki makna dan tujuan dalam kehidupan, serta percaya bahwa dirinya 

mampu memengaruhi arah dari peristiwa-peristiwa di dalam kehidupan. 

Pada akhirnya, individu dengan kepribadian hardiness memiliki perasaan 

mampu menguasai diri dan dapat menghadapi masalah dengan rasa 

percaya diri sehingga berhasil menemukan solusi-solusi efektif 

(Skomorovsky & Sudom, 2011).  

Penelitian lain yang dilakukan oleh Cerezo (2015) terhadap jurnalis 

di Filipina menemukan bahwa hardiness memiliki peran yang penting 

terhadap psychological well being. Dalam situasi stressful, hardiness 

memampukan individu untuk tidak menyerah dan karenanya mampu 

menghadapi situasi stressful, menyusun dan memilih solusi untuk 

mengatasi situasi stressful tanpa terpengaruh dan menanggapi secara 

emosional situasi tersebut. Melalui kepribadian hardiness, formal caregiver 

mampu bertahan, tidak menyerah, dan tegar menghadapi situasi pekerjaan 

yang menekan untuk menumbuhkan psychological well being dalam 

dirinya. 

Faktor lain yang turut memengaruhi psychological well being adalah 

kecerdasan sosial, kecerdasan emosi (emotional intelligence), kecerdasan 

spiritual, dan kecerdasan psikologis (Golestaneh, Zarei & Rajabi 2014); 

agama dan spiritualitas (Ivtzaan, 2011); religiusitas (Trankle, 2007); 

emotional intelligence (Samaie & Sepahmansour, 2015) Penelitian yang 

dilakukan oleh  Samaie dan Sepahmansour (2015) menunjukkan hasil 

bahwa ada hubungan negatif dan signifikan antara dogmatisme dan 
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psychological well being mahasiswa dan juga ada hubungan positif dan 

signifikan antara emotional intelligence dan psychological well being 

mahasiswa. 

Berbagai hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa emotional 

intelligence memberi dampak positif sehingga penting dimiliki oleh setiap 

orang, termasuk seorang caregiver khususnya formal caregiver bagi 

penderita gangguan psikotik, terlebih lagi diketahui bahwa emotional 

intelligence  memiliki hubungan yang cukup berarti dalam meningkatkan 

psychological well being. Dimana selain tuntutan pekerjaan dan risiko 

pekerjaan yang cukup berat dan harus dihadapi, caregiver juga dihadapkan 

pada masalah pribadi dan masalah keluarganya sendiri.  

Formal caregiver gangguan psikotik merupakan suatu pekerjaan 

yang sangat menarik, karena terdapat sutu hubungan yang timbal bailk 

antara caregiver dengan kliennya. Hasil penelitian dari Sella (dalam Bustillo, 

Lauriello, Horan, Keith, 2001), yang menyatakan ada hubungan timbal balik 

antara perilaku penderita psikotik yang destruktif dengan bangkitnya respon 

emosi negatif pada caregiver sehingga menjadi salah satu pencetus 

munculnya kekambuhan pada penderita.  

Respon emosi negatif yang ditunjukkan caregiver  merupakan reaksi 

yang didukung oleh gambaran dari kecerdasan emosional caregiver itu 

sendiri (Hutapea, 2011), di sisi lain semakin berat hendaya yang dialami 

penderita psikotik maka semakin tinggi kondisi stressful pada caregiver dan 

hal ini berdampak pada penurunan kesejahteraan psikologis (psychological 

well-being) caregiver, jadi salah satu faktor yang mendukung kesehatan 

penderita gangguan psikotik adalah psychological well being dari 
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caregivernya. Psychological well being yang dimiliki oleh caregiver 

memberikan kontribusi untuk meningkatkan kualitas hidup penderita 

psikotik maupun kualitas hidup caregiver itu sendiri (Bookwala dan Schulz, 

1998; Jang, dkk, 2004; Helmes, dkk, 2005).  

Berdasarkan gambaran di atas,dapat diketahui bahwa respon emosi 

sebagai gambaran dari kecerdasan emosional atau emotional intelligence 

memiliki hubungan yang cukup berarti dengan psychological well being.  

Mayer dan Salovey (1993) mendefinisikan emotional intelligence  sebagai 

satu tipe kecerdasan yang meliputi kemampuan untuk memonitor emosi 

sendiri dan emosi orang lain, membedakan keduanya, dan menggunaan 

informasi untuk memandu pemikiran dan tindakan sendiri. Kemampuan 

mengelola emosi dijelaskan dalam konsep Emotional Intelligence 

(Kecerdasan Emosi) yang dipopulerkan oleh Goleman (1995).  

 Goleman (1998) mendefinisikan emotional intelligence sebagai 

kemampuan mengenali perasaan pribadi dan orang lain, kemampuan 

memotivasi diri, kemampuan mengelola  emosi baik pada diri sendiri 

maupun dalam hubungan dengan orang lain. Ada lima aspek emotional 

intelligence yang dikemukakan oleh Goleman (1995), yaitu : knowing one’s 

emotions (mengenali emosi pribadi), managing emotions (mengelola 

emosi), motivating oneself (motivasi diri sendiri), recognizing emotions in 

others (mengenali emosi orang lain),dan handling relationships (membina 

hubungan). Seseorang dikatakan memiliki emotional intelligence yang baik 

jika memiliki kelima aspek di atas. 

Goleman (1995) mengatakan bahwa individu yang memiliki 

emotional intelligence yang baik akan memperoleh dampak positif dalam 
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berbagai aspek kehidup annya. Banyak penelitian yang menunjukkan 

emotional intelligence memberikan dampak positif bagi individu. Chiarrochi, 

Chan, Caputi dan Robert (2001) menemukan bahwa individu yang memiliki 

emotional intelligence yang tinggi dapat beradaptasi dengan stresor 

sementara individu yang memiliki emotional intelligence yang rendah sulit 

beradaptasi dengan stresor, akibatnya ia cenderung depresi, putus asa, 

dan perilaku negatif lainnya. Wong, Wong, dan Chau (2001) menyimpulkan 

bahwa individu yang memiliki emotional intelligence akan merasakan 

hubungan yang lebih baik dengan orang lain, memiliki kontrol yang lebih 

baik dalam hidupnya, dan mampu menjauhkan diri dari emosi negatif. 

Berbeda dengan individu yang memiliki emotional intelligence yang tinggi, 

seseorang yang memiliki emotional intelligence rendah kesulitan dalam 

menjalani fungsi sosial dan emosionalnya (Salovey & Mayer, 1990). Hasil 

penelitian lain menunjukkan bahwa, emotional intelligence yang rendah 

berhubungan dengan mengkonsumsi alkohol dalam jumlah banyak, obat-

obat terlarang dan terlibat dengan perilaku merusak lainnya (Brakckett, 

Mayer & Warner, 2004). 

Ketika seseorang memiliki emotional intelligence yang baik, maka 

mereka akan cenderung merasakan emosi positif dan terhindar dari emosi 

negatif. Gohm, Corser, dan Dalsky (2005) mengatakan bahwa individu 

yang memiliki emotional intelligence sedikit mengalami tekanan emosi 

ketika mereka berhadapan dengan stres, sehingga mereka lebih sering 

merasakan emosi positif. Individu dengan emotional intelligence mampu 

mengontrol emosi yang membuat mereka lebih mampu menguasai 

lingkungan. Emotional intelligence juga membuat mereka lebih 
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berkembang secara emosional (Mayer & Salovey, 1997). Emosi positif, 

menguasai lingkungan dan berkembang secara emosional merupakan 

beberapa ciri individu yang memiliki psychological well-being yang baik. 

Konsep emotional intelligence telah menimbulkan minat besar di 

antara peneliti dan profesional yang bekerja di bidang kesehatan mental. 

Pengelolaan emosi dianggap penting untuk kesehatan dan adaptasi 

psikologis. Menurut model yang dikembangkan oleh Mayer dan Salovey 

(dalam Landa, Martos & Safra, 2010), emotional intelligence dapat 

dipahami sebagai sebuah piramida dengan empat keterampilan dasar: 

kemampuan untuk 1) memahami, menilai, dan mengekspresikan emosi 

secara akurat; 2) mengakses dan menghasilkan perasaan yang 

memfasilitasi pemikiran; 3) memahami emosi dan pengetahuan emosional; 

4) mengatur emosi untuk meningkatkan pertumbuhan emosional dan 

intelektual. 

Berdasarkan observasi awal dan wawancara kepada pengelola 

lembaga rehabilitasi kejiwaan, diketahui bahwa caregiver yang mampu 

bertahan lama dalam pekerjaan mereka sebagai formal caregiver penderita 

ganguan psikotik, sebagian besar adalah caregiver usia dewasa madya. 

Usia dewasa madya memiliki tugas perkembangan yang tidak ringan, 

dimana tugas perkembangan tersebut juga dapat menambah beban bagi 

caregiver tersebut (Papalia, Old & Feldman, 2009). Dengan demikian 

sangat penting bagi seorang formal caregiver penderita psikotik usia 

dewasa madya memiliki emotional intelligence untuk dapat menumbuhkan 

dan mempertahankan psychological well being  di dalam dirinya. 
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Berdasarkan pemaparan di atas maka dapat diambil suatu pemahaman 

bahwa untuk dapat mewujudkan kesejahteraan psikologis atau 

psychological well being seorang formal caregiver gangguan psikotik usia 

dewasa madya,  diperlukan adanya kepribadian hardiness dan emosi positif 

yang muncul karena adanya emotional intelligence. Kepribadian hardiness 

berperan untuk membuat individu tahan banting terhadap tekanan karena 

adanya aspek control, commitment, dan challenge di dalamnya. Sementara 

itu emotional intelligence berfungsi untuk menumbuhkan motivasi pada 

seseorang untuk dapat berperilaku positif. Kecerdasan emosi yang baik 

mampu membuat seseorang untuk tidak berperilaku menyimpang dan 

dapat mencapai psychological well-being dalam hidupnya (Salami & 

Ogundokum, 2009). Dalam hal ini, psychological well-being berfungsi untuk 

membentuk perilaku dan kebiasaan dalam diri seseorang.  

Seorang formal caregiver gangguan psikotik dengan tingkat 

psychological well-being yang tercukupi akan mudah menghadapi masalah-

masalah, sehingga mampu terhindar dari stress, mampu mengontrol diri 

dengan baik, berinteraksi sosial dengan baik serta terhindar dari depresi 

dan permasalahan hidup yang akan mengganggu dirinya (Bordbar & 

Fariba, 2012), sehingga seorang formal caregiver gangguan psikotik usia 

dewasa madya yang memiliki kepribadian hardiness yang kuat dan 

emotional intelligence yang tinggi diharapkan akan memilki psychological 

well being yang tinggi  sehingga mampu melakukan tugas dan 

kewajibannya sebagai formal caregiver gangguan psikotik dengan baik, 

mereka akan lebih memntingkan kepentingan penderita psikotik yang 

dirawatnya, lebih menyadari akan kebutuhan – kebutuhan dari penderita 
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yang harus dibantunya agar dapat terwujud, sehingga penderita lebih 

sejahtera dan gejala – gejala gangguan psikotiknya dapat teratasi dengan 

baik seperti yang juga pernah diungkapkan oleh Sella (dalam Bustillo, dkk, 

2001). 

Psychological well being sebagai salah satu aspek penting dalam 

kehidupan manusia termasuk di dalamnya formal caregiver gangguan 

psikotik. Psychological well-being terwujud dalam enam dimensi, yakni 

penerimaan diri, penguasaan lingkungan, kemandirian, hubungan positif 

dengan orang lain, perkembangan diri, dan tujuan dalam hidup 

Psychological well being merupakan bahasan yang sudah banyak diteliti di 

Indonesia. Meskipun demikian, penelitian mengenai psychological well 

being pada formal caregiver bagi penderita gangguan psikotik dewasa 

madya masih jarang dilakukan. Hal ini karena peneliti lebih banyak meneliti 

aspek negatif dari caregiver seperti beban caregiver dibandingkan dengan 

aspek positif dari caregiver seperti psychological well being.   

Berikut ini merupakan penelitian terkait psychological well being pada 

formal caregiver penderita gangguan psikotik. Penelitian Widyanti (2009) 

bertujuan untuk mengetahui gambaran psychological well being dan 

karakteristik positif pada wanita dewasa yang menjadi formal caregiver 

penderita gangguan psikotik. Hasil penelitian ini menemukan bahwa wanita 

dewasa yang menjadi formal caregiver memiliki tingkat psychological well 

being yang berbeda-beda bergantung pada intensitas emosi positif di masa 

lalu, masa kini, dan masa depan. Selain itu, psychological well being 

caregiver juga dipengaruhi oleh keluarga, pekerjaan, dukungan sosial, 
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religiusitas, tingkat keparahan penyakit penderita, serta adanya 

karakteristik positif transendensi dan keberanian dalam diri caregiver.  

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2013) bertujuan untuk mengetahui 

gambaran family functioning dan kualitas hidup pada anggota keluarga 

yang menderita gangguan psikotik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

secara umum family functioning anggota keluarga yang merawat penderita 

gangguan psikotik tidak mengalami masalah pada semua dimensi yang 

diukur dan kualitas hidup anggota keluarga yang merawat penderita 

gangguan psikotik berada dalam tingkat sedang.  

Penelitian yang dilakukan oleh Nainggolan dan Hidajat (2013) 

merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan  untuk mengetahui profil  

kepribadian dan gambaran  psychological well being caregiver  skizofrenia 

sebagai salah satu kategori dari gangguan psikotik. Dari penelitian tersebut 

dapat diketahui bahwa stressor yang dialami caregiver memengaruhi 

evaluasi atau penilaian terhadap ruang lingkup hidupnya. Hasil penelitian 

tersebut  mendapatkan gambaran bahwa psychological well-being mereka  

tidak tercapai secara optimal, hal ini ditandai dengan aspek penting dari 

psychological well-being, penerimaan diri (self-acceptance)  dan 

kemampuan membina hubungan positif dengan orang lain (positive 

relationship with others) mengalami hambatan.  

Tentu perlu diteliti lebih lanjut agar dapat ditemukan penyebab 

hambatan dari berkembangnya aspek psychological well being dan dapat 

diketahui bagaimana cara mengatasinya sehingga formal caregiver 

gangguan psikotik dewasa madya dapat mengembangkan psychological 

well being secara maskimal. Ryff (1995) mendefinisikan kesejahteraan 
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psikologis sebagai ada dan berfungsinya sifat-sifat psikologis yang positif 

seperti penerimaan diri, hubungan positif dengan orang lain, otonomi, 

penguasaan lingkungan, tujuan hidup serta pertumbuhan pribadi. Dengan 

demikian, kesejahteraan psikologis formal caregiver gangguan psikotik 

dewasa madya adalah ada dan berfungsinya enam sifat-sifat psikologis 

positif tersebut pada diri mereka. 

Berdasarkan pemaparan di atas dengan melihat adanya risiko 

pekerjaan yang cukup tinggi pada formal caregiver bagi penderita psikotik, 

dan sebagian besar yang mampu bertahan adalah caregiver yang berusia 

dewasa madya, sementara berdasarkan data yang ada jumlah penderita 

psikotik semakin meningkat. Penulis merasa perlu untuk mempelajari  faktor 

– faktor tertentu yang dapat membuat formal caregiver gangguan psikotik 

yang berada pada usia dewasa madya mampu bertahan dan menekuni 

pekerjaannya.  

Selain karena fenomena yang telah disebutkan di atas dan sejauh 

pengamatan penulis belum banyak penelitian yang meneliti mengenai 

subyek tersebut serta melihat hubungan di antara ketiga variabel, yaitu 

psychological well being dengan kepribadian hardiness dan emotional 

intelligence secara bersamaan dalam kaitannya dengan subjek formal 

caregiver gangguan psikotik usia dewasa madya, maka penulis ingin 

mengetahui apakah terdapat hubungan antara psychological well being 

dengan kepribadian hardiness dan emotional intelligence pada formal 

caregiver gangguan psikotik yang berusia dewasa madya, sehingga dapat 

membuat mereka mampu bertahan menghadapi tuntutan pekerjaan 

disamping menuntaskan tugas perkembangannya.  
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B. Identifikasi Masalah 

1. Apakah terdapat hubungan antara kepribadian hardiness dan emotional 

intelligence dengan psychological well being pada caregiver formal 

gangguan psikotik usia dewasa madya, dan apakah kepribadian 

hardiness dan emotional intelligence dapat menjadi predictor bagi 

psychological well being.  

2. Apakah terdapat hubungan secara empiris antara kepribadian hardiness 

dengan psychological well-being pada formal caregiver gangguan 

psikotik usia dewasa madya? 

3. Apakah terdapat hubungan secara empiris antara emotional intelligence 

dengan psychological well-being pada formal caregiver gangguan 

psikotik usia dewasa madya? 

C. Tujuan 

      Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk menjawab permasalahan 

penelitian, yaitu: 

1. Mengetahui secara empiris hubungan antara kepribadian hardiness 

dan emotional intelligence dengan psychological well being pada 

caregiver formal gangguan psikotik usia dewasa madya. 

2. Mengetahui secara empiris  hubungan antara kepribadian hardiness 

dengan psychological well-being pada formal caregiver gangguan 

psikotik usia dewasa madya. 

3. Mengetahui secara empiris hubungan antara emotional intelligence 

dengan psychological well-being pada formal caregiver gangguan 

psikotik usia dewasa madya. 
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D. Manfaat 

       Manfaat atau signifikansi dari penelitian ini adalah untuk menambah 

literatur mengenai psychological well-being, kepribadian hardiness, dan  

emotional intelligence terutama pada formal caregiver gangguan psikotik 

dan memberikan masukan kongkret bagi upaya prevensi dan intervensi 

untuk meningkatkan psychological well-being pada caregiver gangguan 

psikotik pada umumnya dan secara khusus kepada formal caregiver 

gangguan psikotik usia dewasa madya. Secara terperinci, penelitian ini 

bermanfaat untuk: 

D.1. Manfaat Teoritis 

1. Penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan di bidang 

psikologi khususnya psikologi klinis, psikologi sosial, dan psikologi 

positif mengenai hubungan antara psychological well being 

dengan kepribadian hardiness dan emotional intelligence pada 

formal caregiver gangguan psikotik usia dewasa madya. Penelitian 

ini dapat dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya yang 

berkaitan dengan psychological well being, kepribadian hardiness, 

dan emotional intelligence. 

D.2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan untuk penyusunan 

langkah-langkah prevensi dan intervensi untuk meningkatkan 

psychological well-being pada caregiver dalam kaitannya dengan 

kepribadian hardiness dan emotional intelligence pada formal caregiver 

gangguan psikotik usia dewasa madya. 


