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KATA PENGANTAR

Rasa syukur yang dalam kami sampaikan kehadiran Tuhan Yang Maha Pemurah, 

akhirnya rangkaian kegiatan “SEMINAR DAN TEMU ILMIAH NASIONAL 

PSIKOLOGI KEMARITIMAN Call for Paper & Poster dengan tema: Psychological Well 

Being Masyarakat Maritim” dapat terlaksana dengan lancar. Terima kasih kami sampaikan 

kepada seluruh panitia dan parsitipan pada kegiatan acara seminar nasional ini. 

Psychological Well Being Masyarakat Maritim merupakan kebermaknaan hidup 

secara psikologis yang dimiliki oleh seluruh masyarakat Indonesia dari bermacam lapisan 

masyarakat, masyarakat maritim yang berkehidupan di negara Indonesia. Negara maritim 

adalah negara yang berdiri di atas landasan alam dan budaya maritim yang membentuk 

peradaban maritim yang dicerminkan dalam sistem politik, ekonomi, sosial dan budaya, 

serta pertahanan dan keamanan. Salah satu faktor penting pendukung pembangunan 

masyarakat maritim adalah Sumber Daya Manusia. Kualitas Sumber Daya Manusia 

ditentukan oleh tiga komponen, yaitu pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

Pada kegiatan SEMINAR DAN TEMU ILMIAH NASIONAL PSIKOLOGI 

KEMARITIMAN ini, melibatkan para akademisi, praktisi, dan mahasiswa psikologi 

yang mempresentasikan dan mempublikasikan hasil pemikiran serta penelitiannya dalam 

kajian Psychological Well Being Masyarakat Maritim.

 

Surabaya, Desember 2018

Ketua Panitia

Windah Riskasari, M.Psi., Psikolog
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1
PSYCHOLOGICAL WELL BEING PELAUT: 

APAKAH BERBEDA JIKA DITINJAU DARI USIA?

1Rini Nurahaju,  2Dessy Nur Utami
1, 2 Fakultas Psikologi Universitas Hang Tuah

1rini.nurahaju@hangtuah.ac.id, 2dessynurutami@hangtuah.ac.id

Abstrak. Dalam aktivitas kerjanya sehari-hari, para pelaut mengalami stres kerja yang 
tinggi. Secara psikologis, stres yang dialami oleh seorang individu juga dapat berdampak 
pada kesejahteraan psikologis atau Psychological Well Beingnya (PWB). Terdapat beberapa 
faktor lingkungan dan demografis yang dapat mempengaruhi Subjective Well Being seorang 
individu, di antaranya adalah usia. Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui apakah terdapat 
perbedaan tingkat Psychological Well Being pelaut jika ditinjau berdasarkan kelompok usianya. 
Subjek penelitian ini adalah 101 perwira pelaut Indonesia. Prosedur pemilihan subjek 
dilakukan dengan teknik accidental sampling. Penelitian ini menggunakan metode survei dengan 
kuesioner Psychological General Well Being Index (PGWBI). Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
hipotesis ditolak, tidak ditemukan perbedaan tingkat Psychological Well Being pelaut jika ditinjau 
berdasarkan kelompok usianya. Sebagian besar pelaut dari berbagai kelompok usia memiliki 
tingkat Psychological Well Being yang tergolong sedang. Hal ini berarti sebagian besar pelaut 
merasa cukup sejahtera secara psikologis. Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan 
bahwa perbedaan tingkat Psychological Well Being ditinjau dari kelompok usia tidak ditemukan 
pada subjek pelaut. Meskipun demikian, perusahaan tetap perlu memperhatikan kesejahteraan 
para pelaut, khususnya mereka yang memiliki tingkat Psychological Well Being yang rendah. 
Perusahaan dapat mengatur kebijakan dan menyediakan program atau fasilitas yang dirancang 
untuk mengurangi stres dan membantu para pelaut dalam menangani masalah-masalah fisik, 
mental, emosional yang dapat menurunkan kinerja dan Subjective Well Being.

Kata Kunci: Kesejahteraan Psikologis, Pelaut, Sumber Daya Manusia, Usia
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Abstract. In their daily work activities, seafarers have high work stress. Psychologically, 
the stress experienced by an individual can also have an impact on his Psychological Well-
Being (PWB). There are several environmental and demographic factors that can affect the 
Subjective Well Being of  an individual, including age. Therefore, researchers want to know 
whether there are differences in the level of  Psychological Well Being seafarers if  reviewed 
based on their age group.The subject of  this study was 101 Indonesian seafarer officers. The 
procedure for selecting subjects is done by accidental sampling technique. This study used 
a survey method with the Psychological General Well Being Index (PGWBI) questionnaire. 
The results showed that the hypothesis was rejected, there was no difference in the level 
of  Psychological Well Being seafarer when viewed based on the age group. Most seafarer 
from various age groups have a moderate level of  Psychological Well Being. This means that 
most seafarers feel quite well psychologically. Based on these findings, it can be concluded 
that the differences in the level of  Psychological Well Being when viewed based on the age 
groups were not found in the seafarer. However, the company still need to pay attention 
to the well being of  seafarers, especially those who have a low level of  Psychological Well 
Being. Companies can set policies and provide programs or facilities designed to reduce 
stress and help seafarers deal with physical, mental, emotional problems that can reduce their 
performance and subjective well being.

Keywords: Age, Human Resource, Seafarer, Subjective Well Being

PENGANTAR

Dalam aktivitas kerjanya sehari-hari, para pelaut mengalami stres kerja yang 

tinggi, sehingga hal tersebut perlu diselidiki, diukur, dan ditindaklanjuti secara akurat. 

Menurut Kozier (dalam Issom & Makbulan, 2014) stres pada seorang individu dapat 

dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah usia yang dapat mempengaruhi 

bagaimana cara individu mengatasi stresor dengan baik. Secara psikologis, stres yang 

dialami oleh seorang individu juga dapat berdampak pada kesejahteraan psikologis atau 

Psychological Well Being (PWB). Analisis yang dilakukan mulai dari tahun 1960 hingga 

2009 tentang kematian pelaut menunjukkan bahwa dibandingkan dengan kematian 4.487 

pelaut yang disebabkan oleh penyakit, 590 pelaut meninggal akibat bunuh diri (13,1%) 

(Iversen RT, dalam Carotenuto dkk, 2013). Oleh karena itu, IMO merekomendasikan 

untuk mempertimbangkan secara khusus masalah psikologis pada pelaut.
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Ryff dan Keyes (1995) berpendapat bahwa Psychological Well Being adalah 

suatu kondisi di mana seseorang memiliki kemampuan untuk menerima diri sendiri 

dan kehidupannya di masa lalu (self acceptance), pengembangan atau pertumbuhan diri 

(personal growth), keyakinan bahwa hidupnya bermakna dan memiliki tujuan (purpose 

in life), memiliki kualitas hubungan positif dengan orang lain (positive relationship with 

others), kapasitas untuk mengatur kehidupan dan lingkungan secara efektif (environmental 

mastery), dan kemampuan untuk menentukan tindakan sendiri (autonomy).

Eddington dan Shuman (dalam Nurliawati & Nurtjahtjanti, 2018) mengemukakan 

bahwa terdapat beberapa faktor lingkungan dan demografis yang dapat mempengaruhi 

Subjective Well Being seorang individu, yaitu jenis kelamin, usia, kesehatan, religiusitas, 

waktu luang, peristiwa kehidupan, pendidikan, pendapatan, dan pekerjaan. Melalui hasil 

penelitiannya, Imanuddin (2018) meringkas tiga faktor utama yang dapat mempengaruhi 

kesejahteraan subjektif, yaitu: pemaknaan status kerja, religiusitas, dan rentang usia.

Melalui hasil penelitiannya, Ryff dan Keyes (1995) menemukan bahwa terdapat 

perbedaan antara tingkat Psychological Well Being seseorang pada berbagai kelompok 

usia. Lebih lanjut, Bardburn (dalam Hartanto & Kurniawan, 2015) berpendapat bahwa 

ada kecenderungan seseorang yang berusia muda lebih bahagia daripada mereka yang 

telah berumur. Di sisi lain, Keyes, Shmotkin, dan Ryff (dalam Anwarsyah, dkk., 2012) 

menemukan hal yang berbeda, bahwa kesejahteraan seorang pekerja justru akan meningkat 

seiring dengan pertambahan usianya. Penemuan yang berbeda tersebut mendorong peneliti 

untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan tingkat Psychological Well Being pelaut jika 

ditinjau berdasarkan kelompok usianya secara lebih spesifik. Dengan demikian, hipotesis 

yang diajukan melalui penelitian ini adalah terdapat perbedaan tingkat Psychological 

Well Being pelaut ditinjau berdasarkan kelompok usianya.

METODE

Variabel yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah Psychological Well Being 

sebagai dependent variable dan usia sebagai independent variable. Variabel tersebut 

diteliti pada subjek penelitian yaitu 101 pelaut Indonesia yang aktif bekerja sebagai 
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perwira kapal pelayaran niaga dan menjalankan profesinya dengan bekerja di kapal 

(bukan di darat) dengan masa kerja minimal satu tahun. Teknik sampling atau prosedur 

pemilihan subjek penelitian dilakukan dengan teknik accidental sampling yaitu memilih 

subjek yang secara kebetulan ditemui dan memenuhi karakteristik subjek penelitian yang 

dibutuhkan. Penelitian ini dilakukan ketika para pelaut sedang menempuh pendidikan 

lanjut di suatu sekolah pelayaran. 

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian kuantitatif yang dilakukan dengan 

menggunakan metode survei. Pengumpulan data dilakukan dengan bantuan sebuah 

instrumen penelitian, yaitu kuesioner Psychological General Well Being Index (PGWBI) 

yang disusun oleh Harold Dupuy (dalam Carotenuto dkk, 2013). PGWBI adalah sebuah 

alat ukur kesejahteraan psikologis subjektif (Grossi & Compare, 2012). Secara rinci, 

PGWBI menilai representasi diri dari afektif intrapersonal atau keadaan emosional yang 

merefleksikan perasaan kesejahteraan subjektif atau distress. Dengan demikian, PGWBI 

dapat menangkap apa yang disebut dengan persepsi subjektif kesejahteraan. 

Kuesioner Psychological General Well Being (PGWBI) terdiri dari 22 item standar. 

PGWBI memiliki 6 aspek, yaitu anxiety, depressed mood, positive well-being, self-

control, general health, dan vitality di mana masing-masing aspek terdiri dari 3-5 aitem. 

Nilai yang lebih tinggi pada PGWBI mengindikasikan tingkat Psychological Well Being 

seseorang yang lebih tinggi. Sedangkan kelompok usia dibagi ke dalam 7 kategori, yaitu: 

20-25 tahun, 26-30 tahun, 31-35 tahun, 36-40 tahun, 41-45 tahun, 46-50 tahun, dan di 

atas 50 tahun. 

Uji reliabilitas kuesioner Psychological General Well Being (PGWBI) menunjukkan 

nilai Cronbach’s Alpha 0,864 > 0,6, sehingga dapat disimpulkan bahwa skala psikologis 

yang digunakan dapat menggali data secara reliabel atau ajeg. Berikut hasil uji reliabitas 

yang telah dilakukan:

Tabel 1. Hasil Uji Reliabilitas Psychological Well Being

Cronbach>s Alpha N of Items

,864 22
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Setelah melakukan uji reliabilitas, penelitian dilanjutkan dengan melakukan uji 

validitas. Uji validitas menunjukkan bahwa seluruh aitem memiliki nilai Corrected Item-

Total Correlation (CITC) di atas 0,2. Hal itu berarti aitem tersebut dapat dinyatakan valid 

(Nisfiannor, 2009). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kuesioner Psychological 

General Well Being (PGWBI) dapat menggali data secara valid dalam mengukur psikologis 

individu sesuai dengan tujuan pengukuran.

Teknik pengambilan data menggunakan Skala Psikologis dengan 6 angka rentang 

penilaian, yaitu 0-5. Kemudian, data yang telah terkumpul diolah dan dianalisis dengan 

menggunakan (1) statistik deskriptif untuk mengetahui karakteristik subjek dan (2) anova 

2 faktor untuk mengetahui apakah ada perbedaan tingkat Psychological Well Being 

pelaut ditinjau dari kelompok usianya. Keseluruhan data diolah dengan bantuan program 

SPSS 20 dan menggunakan taraf signifikansi 5% sebagai acuan. Teknik analisis data 

dilakukan dengan menggunakan teknik Kruskal-Wallis karena uji median lebih dari dua 

kelompok yaitu tujuh kelompok, dependent variable mempunyai skala ordinal, dan data 

tidak berdistribusi normal. Berikut hasil uji normalitas tingkat Psychological Well Being 

pelaut:

Tabel 2. Uji Normalitas Tingkat Psychological Well Being Pelaut

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

PWB

N 101

Normal Parametersa,b
Mean 73,8119
Std. Deviation 13,83236

Most Extreme Differences

Absolute ,235

Positive ,204

Negative -,235

Kolmogorov-Smirnov Z 2,364

Asymp. Sig. (2-tailed) ,000

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.
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Distribusi data dikatakan tidak normal jika p > 0,05 (Nisfiannor, 2009). Pada tabel 

3 dapat dilihat bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) atau p adalah 0,000 < 0,05, sehingga 

dapat disimpulkan data  normal.

HASIL PENELITIAN

Berdasarkan hasil uji deskriptif statistik yang telah dilakukan, diperoleh deskripsi 

kelompok usia pelaut yang terbagi ke dalam 7 kelompok usia. Tabel 4 menunjukkan 

bahwa terdapat 7 (6,9%) pelaut yang berada pada kelompok usia 20-25 tahun. Kemudian, 

22 (21,8%) pelaut yang berada pada kelompok usia 26-30 tahun. Selanjutnya, terdapat 20 

(19,8%) pelaut yang memiliki usia yang berkisar di antara 31-35 tahun.

Tabel 3. Deskripsi Kelompok Usia Pelaut

Jumlah Persentase

Usia

20-25 7 6,9

26-30 22 21,8

31-35 20 19,8

36-40 26 25,7

41-45 19 18,8

46-50 3 3,0

Di Atas 50 3 3,0

Tidak Menjawab 1 1,0

Total 101 100,0

Sebagian besar pelaut memiliki usia yang berkisar di antara 36-40 tahun, yaitu 26 

(25,7%) pelaut. Kemudian, 19 (18,8%) pelaut termasuk pada kelompok usia 41-45 tahun. 

Sedangkan sebagian kecil lainnya yaitu masing-masing 3 (3%) pelaut memiliki usia yang 

berkisar di antara 46-50 tahun dan di atas 50 tahun. Dari total keseluruhan 101 pelaut, 

terdapat 1 (1%) pelaut yang tidak menjawab pertanyaan mengenai usia.
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Tabel 4. Deskripsi Kategori Tingkat Psychological Well Being Pelaut

Jumlah Persentase

Psychological Well Being

Rendah 26 25,7 %
Sedang 56 55,4 %
Tinggi 19 18,8 %

Total 101 100,0

Tabel 5 menunjukkan bahwa tingkat Psychological Well Being pelaut dapat 

dikategorikan ke dalam tiga kelompok tingkat Psychological Well Being, yaitu rendah, 

sedang, dan tinggi. Sebanyak 26 (25,7%) pelaut diketahui memiliki tingkat Psychological 

Well Being yang termasuk rendah. Kemudian, sebagian besar subjek yaitu 56 (55,4%) 

pelaut memiliki tingkat Psychological Well Being yang sedang. Selanjutnya, sebagian 

kecil lainnya, yaitu 19 (18,8%) pelaut sudah memiliki tingkat Psychological Well Being 

yang tinggi. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik Kruskal-

Wallis karena uji median lebih dari dua kelompok, serta variabel dependent mempunyai 

skala ordinal. Berikut hasil uji beda tingkat Psychological Well Being pelaut jika ditinjau 

dari kelompok usianya:

Tabel 5. Hasil Uji Beda Tingkat Psychological Well Being 

Pelaut Jika Ditinjau dari Kelompok Usianya

Test Statisticsa,b

PWB

Chi-Square 5,790

Df 6

Asymp. Sig. ,447
a. Kruskal Wallis Test
b. Grouping Variable: usia

Berdasarkan uji beda yang telah dilakukan, diketahui bahwa nilai Chi-Square = 5,790 

dan p = 0,447 > 0,05, sehingga hipotesis ditolak. Dengan demikian, dapat disimpulkan 

bahwa tidak ada perbedaan tingkat Psychological Well Being pelaut jika ditinjau dari 
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kelompok usianya. Hal ini berarti usia tidak berhubungan dengan tingkat Psychological 

Well Being seorang pelaut. Pelaut yang berusia muda dapat memiliki tingkat Psychological 

Well Being yang beragam, begitu pula pelaut yang berusia lebih tua. Secara lebih detail, 

berikut penjabaran hubungan antara kategori tingkat Psychological Well Being pelaut 

dengan kelompok usianya:

Tabel 6. Hubungan antara Kategori Tingkat Psychological Well Being 

Pelaut dengan Kelompok Usia

Kategori PWB
Total

Rendah Sedang Tinggi

Usia

20-25
Jumlah 1 5 1 7

Persentase 1,0% 5,0% 1,0% 6,9%

26-30
Jumlah 4 13 5 22

Persentase 4,0% 12,9% 5,0% 21,8%

31-35
Jumlah 5 12 3 20
Persentase 5,0% 11,9% 3,0% 19,8%

36-40
Jumlah 6 17 3 26
Persentase 5,9% 16,8% 3,0% 25,7%

41-45
Jumlah 7 7 5 19

Persentase 6,9% 6,9% 5,0% 18,8%

46-50
Jumlah 1 2 0 3

Persentase 1,0% 2,0% 0,0% 3,0%

Di Atas 50
Jumlah 1 0 2 3
Persentase 1,0% 0,0% 2,0% 3,0%

Tidak Menjawab
Jumlah 1 0 0 1

Persentase 1,0% 0,0% 0,0% 1,0%

Total
Jumlah 26 56 19 101
Persentase 25,7% 55,4% 18,8% 100,0%

 Pada tabel 7, dapat diketahui bahwa sebagian besar pelaut yang termasuk pada 

kelompok usia 20-25 tahun, 26-30 tahun, 31-35 tahun, 36-40 tahun, 41-45 tahun dan 46-

50 tahun memiliki tingkat Psychological Well Being yang sedang. Di sisi lain, pelaut yang 

memiliki usia di atas 50 tahun sebagian besar memiliki tingkat Psychological Well Being 

yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pelaut, dari berbagai kategori 

usia, memiliki tingkat Psychological Well Being yang tergolong sedang. 
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DISKUSI

Subjek penelitian yang terlibat dalam penelitian ini yaitu 101 perwira pelaut 

Indonesia terbagi menjadi 7 kelompok usia yang berbeda, yaitu 20-25 tahun, 26-30 tahun, 

31-35 tahun, 36-40 tahun, 41-45 tahun, 46-50 tahun, dan di atas 50 tahun. Berdasarkan 

hasil uji deskriptif kelompok usia pelaut, diketahui bahwa mayoritas subjek berada pada 

kelompok usia 36-40 tahun yaitu sejumlah 26 (25,7%) pelaut, sedangkan minoritas subjek 

berada pada kelompok usia 46-50 tahun dan di atas 50 tahun, masing-masing berjumlah 

3 (3%) pelaut. 

Ditinjau dari tingkat Psychological Well Being, diketahui bahwa terdapat 26 (25,7%) 

subjek yang memiliki tingkat Psychological Well Being yang rendah, 56 (55,4%) subjek 

yang memiliki tingkat Psychological Well Being yang sedang, dan 19 (18,8%) subjek yang 

memiliki tingkat Psychological Well Being yang tinggi. Berdasarkan deskripsi kategori 

tingkat Psychological Well Being pelaut tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebagian 

besar pelaut memiliki tingkat Psychological Well Being yang tergolong sedang.

Setelah dilakukan uji normalitas, diketahui bahwa sebaran data tidak normal, 

sehingga uji beda dilakukan dengan menggunakan teknik analisis data Kruskal-Wallis. 

Berdasarkan hasil uji beda yang telah dilakukan, diketahui bahwa nilai Chi-Square = 

5,790 dan p = 0,447 > 0,05, sehingga hipotesis ditolak. Oleh karena itu, dapat disimpulkan 

bahwa tidak ada perbedaan tingkat Psychological Well Being pelaut jika ditinjau dari 

kelompok usianya. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Nurliawati dan Nurtjahtjanti 

(2018) bahwa hasil perbandingan nilai rata-rata Subjective Well Being tidak menunjukkan 

perbedaan yang signifikan apabila ditinjau dari jenis kelamin, usia, pendidikan, masa kerja 

dan golongan berdasarkan nilai signifikansinya (p > 0,05). Selain itu, Diener, Lucas, dan 

Oishi (dalam Nurliawati & Nurtjahtjanti, 2018) juga menyatakan bahwa jenis kelamin, 

usia, pendidikan, masa kerja, dan golongan termasuk faktor demografis yang memiliki 

keterkaitan yang relatif kecil terhadap Subjective Well Being seseorang.

Hubungan antara kategori tingkat Psychological Well Being pelaut dengan kelompok 

usianya menunjukkan bahwa sebagian besar pelaut dari berbagai kelompok usia yang 
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berbeda memiliki tingkat Psychological Well Being yang tergolong sedang. Hal ini berarti 

sebagian besar pelaut merasa cukup sejahtera secara psikologis. Kebahagiaan merupakan 

perpaduan antara hidup yang menyenangkan (pleasurable), engaged, dan bermakna 

(meaningful) (Kasman, 2017). Kehidupan yang menyenangkan meliputi perasaan emosi 

positif (kegembiraan, rasa syukur, ketenangan, ketertarikan, harapan, kebanggaan, 

hiburan, inspirasi, terpesona/rasa kagum, dan cinta). Emosi yang positif dapat memperluas 

pemikiran individu ketika menghadapi situasi yang tidak menyenangkan atau distress, 

yang mana stres merupakan bagian terpadu dari pekerjaan. Dengan emosi yang positif, 

para pelaut dapat mengatasi stresor dengan baik. 

Kesejahteraan juga dapat dikaitkan dengan tujuan hidup yang bermakna (Kaswan, 

2017). Individu yang menghayati hidup yang bermakna menunjukkan kehidupan yang 

penuh semangat dan memiliki tujuan hidup yang terarah, baik tujuan hidup jangka pendek 

maupun jangka panjang. Dengan demikian, kegiatan menjadi lebih terarah dan individu 

dapat merasakan sendiri kemajuan-kemajuan yang telah mereka capai. Tugas-tugas dan 

pekerjaan sehari-hari merupakan sumber kepuasan dan kesenangan sendiri bagi seorang 

pelaut, sehingga mereka melakukannya dengan penuh tanggung jawab dan semangat.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik beberapa kesimpulan 

sebagai berikut :

Tidak ditemukan perbedaan tingkat 1. Psychological Well Being pelaut jika ditinjau 

berdasarkan kelompok usianya.

Sebagian besar pelaut dari berbagai kelompok usia memiliki tingkat 2. Psychological 

Well Being yang tergolong sedang (55,4%). Hal ini berarti sebagian besar pelaut 

merasa cukup sejahtera secara psikologis.

Terkait implikasi teoretis, penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan 3. 

tingkat Psychological Well Being pelaut jika ditinjau berdasarkan kelompok usianya. 

Temuan ini berbeda dengan hasil penelitian Ryff dan Keyes (1995) yang menemukan 

bahwa terdapat perbedaan antara tingkat Psychological Well Being seseorang pada 
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berbagai kelompok usia. Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

perbedaan tingkat Psychological Well Being tersebut tidak ditemukan pada subjek 

pelaut.

Terkait implikasi manajerial, perusahaan sebaiknya juga memperhatikan 4. 

kesejahteraan para pelaut, khususnya mereka yang memiliki tingkat Psychological 

Well Being yang rendah. Perusahaan dapat mengatur kebijakan dan menyediakan 

program atau fasilitas yang dirancang untuk mengurangi stres dan membantu para 

pelaut dalam menangani masalah-masalah fisik, mental, emosional yang dapat 

menurunkan kinerja dan Subjective Well Being.

Penelitian ini memiliki keterbatasan sebagai berikut:

Peneliti belum melakukan wawancara mendalam kepada para pelaut yang menjadi 1. 

subjek penelitian sehingga belum diketahui kondisi-kondisi yang menyebabkan para 

pelaut mengalami distress dan juga berpengaruh terhadap Subjective Well Being.

Penelitian ini dilakukan ketika para pelaut sedang menempuh pendidikan lanjut 2. 

di suatu sekolah pelayaran, sehingga tidak dapat menggambarkan Subjective Well 

Being mereka secara spesifik ketika sedang berlayar.

SARAN

Para pelaut dapat melakukan beberapa langkah sederhana untuk meningkatkan well 

being (Whitbourne, 2013):

Terhubung dengan orang-orang di sekitar, karena hubungan positif dan dukungan 1. 

sosial mampu meningkatkan kesehatan mental dan kebahagiaan dengan saling 

mendukung dan menemukan arti hidup.

Menjadi individu yang aktif, karena aktivitas fisik yang tinggi dapat menjaga 2. 

kesehatan seseorang dari penyakit kronis, termasuk fungsi kognitif, depresi, dan 

kecemasan.

Selalu merasa ingin tahu, karena rasa penasaran akan mendorong seseorang untuk 3. 

memperoleh pengetahuan, sehingga ia dapat mengendalikan diri dan perilakunya 

sendiri.
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Memberi, karena melakukan kebaikan dapat membuat seseorang merasa lebih 4. 

berarti dan memandang diri serta lingkungan secara positif.

Tidak pernah berhenti belajar, karena stimulasi mental dan pengetahuan 5. 

diperlukan untuk memperoleh pengalaman-pengalaman hidup yang baru dan dapat 

meningkatkan rasa kepercayaan diri.
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Abstrak. Kekerasan merupakan fenomena sosial yang sudah dikenal dan dipraktekkan 
oleh manusia dalam ruang, waktu, tahap dan kategori yang berbeda. Di Provinsi Nusa 
Tenggara Timur kasus kekerasan pada anak meningkat setiap tahunnya dan tidak hanya 
terjadi dalam lingkup keluarga tetapi juga di sekolah. Salah satu faktor yang mempengaruhi 
tindakan kekerasan dilakukan oleh guru adalah pengalaman traumatis pada masa lalu. 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengalaman traumatis pelaku kekerasan di SD 
Inpres Usapikom. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif  yang teknik 
pengumpulan datanya menggunakan wawancara dan observasi. Dalam menganalisis data, 
penulis menggunakan teknik reduksi data, display data dalam bentuk uraian singkat dan 
diakhiri dengan menarik kesimpulan. Hasil penelitian adalah pelaku kekerasan merupakan 
korban yang pernah mengalami kekerasan pada masa lalu sehingga mengakibatkan luka dan 
trauma. Pengalaman traumatis ini berjangka panjang dan berdampak pada psikologi korban 
yang mempengaruhi perilaku korban pada masa depan, di mana korban akhirnya menjadi 
pelaku kekerasan, karena korban selalu memiliki pikiran atau pemahaman bahwa kekerasan 
merupakan suatu cara yang lebih efektif  untuk menghentikan kericuhan atau kenalan siswa, 
dan dengan kekerasan siswa menjadi disiplin serta menjadi orang yang akan berhasil atau 
sukses di masa depan. Implikasi dari penelitian ini adalah 

Kata Kunci: Kekerasan, Kekerasan Pada Anak, Pengalaman Traumatis, Trauma
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Abstract. Violence is a social phenomenon that has been widely known and carried out by 
human beings in different places, time, stages and categories. In East Nusa Tenggara Province, 
child abuse issues have recently increased and not only occurred within the family but also 
in schools. One of  factors that cause violence to be carried out by teachers towards students 
is due to past traumatic experiences. This study aims to analyze the traumatic experiences of  
perpetrators of  violence at SD Inpres Usapikom. The method used is a qualitative research 
method whose data collection techniques use interviews and observations. In analyzing data, 
the author uses data reduction techniques, displays data in the form of  a brief  description 
and ends with drawing conclusions. The result showed that the perpetrators are victims 
who had experienced violence in the past which resulted in suffering and trauma. This 
traumatic experience was a long-term condition that affected the psychology of  the victims 
and influenced their behavior in the future, where victims eventually may well become 
perpetrators of  violence. Researchers suggest that past traumatic experiences should not 
control someone’s present life because violent acts may cause negative impacts on physical 
and psychological health.

Keywords: Violence, Child Abuse, Past Traumatic Experience, Trauma

PENGANTAR

Kekerasan bukan sebuah istilah asing bagi masyarakat saat ini. Ketika mendengar 

kata kekerasan sebagian besar masyarakat akan mengarahkannya pada sebuah peristiwa 

yang mengerikan, menakutkan, menyakitkan atau bahkan mematikan. Kekerasan dapat 

diartikan sebagai suatu ekspresi yang dilakukan oleh individu maupun kelompok di 

berbagai situasi, kesempatan, tempat dan waktu baik secara fisik ataupun verbal (Karman, 

1999). Fenomena kekerasan telah mewarnai hampir seluruh aspek kehidupan sosial, baik 

itu di bidang politik, budaya, hingga dunia pendidikan. 

Dalam dunia pendidikan pelaku kekerasan adalah guru yang notabene merupakan 

pendidik. Kekerasan adalah tindakan yang tidak terpuji dan tentunya sangat bertentangan 

dengan berbagai landasan dalam pendidikan. Kekerasan yang terjadi dalam dunia 

pendidikan di Indonesia bukanlah sesuatu yang muncul tiba-tiba, sebagai contoh seorang 

murid kelas IV SD bernama Alan Anarki, berusia 8 tahun, tidak mampu mengerjakan 

perkalian, sehingga teman-teman sekelasnya yang berjumlah 29 orang diminta guru 
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memukuli Alan dengan mistar. Penyiksaan ini membuat Alan terkencing dan muntah, 

dan ironisnya penyiksaan ini dilakukan teman-teman sekelasnya atas perintah gurunya 

sendiri. Selain itu, seorang siswa dijewer dan ditendang pakai sepatu lars oleh wakil kepala 

sekolah dikarenakan seragam yang dipakai tidak sesuai ketentuan atau aturan sekolah. 

Akibatnya siswa yang bersangkutan harus dirawat di Puskesmas akibat kekerasan yang 

diterimanya tersebut. (www.psikologmalang.com, 2013).

Di Nusa Tenggara Timur kasus kekerasan cukup tinggi. Berdasarkan data dari 

Rumah Perempuan Kupang tercatat bahwa dari tahun 2002-2017 ada 3.621 kasus. Tahun 

2016 terdapat 327 kasus dan tahun 2017 ada 320 kasus. 

Pada September 2015 Melson Aleut, siswa SMAN 2 Kefamenanu, NTT dihukum 

gurunya hingga koma akibat tidak mengerjakan PR Bahasa Asing (Besie, 2015) Guru 

SMAN 11 Kota Kupang memukul siswanya hingga telinga siswa berdarah dan bernanah, 

karena keluar dari barisan saat upacara untuk ke toilet (Leo, 2018). Fakta-fakta di atas 

adalah sebagian kecil dari kondisi yang menunjukkan bahwa begitu mengkhawatirkannya 

kekerasan yang dilakukan oleh guru pada siswa yang tentunya berdampak sangat buruk 

bagi perkembangan mental dan kepribadian anak di kemudian hari. 

Kekerasan bisa terjadi karena guru dahulu diperlakukan dengan keras sehingga 

menimbulkan akar pahit. Akar pahit atau kenangan pahit pada masa lalu adalah gangguan 

emosi. Akibat dari pelecehan emosional atau luka hati yang mendalam yang mengendap 

selama bertahun- tahun sehingga dapat mengganggu pikiran dan perilaku setiap korban. 

Apabila akar pahit itu tidak dapat diobati atau disembuhkan maka lama-kelamaan akan 

menjadi penyebab pada gangguan emosional seseorang. Gangguan emosional selalu 

dikenal dengan istilah trauma psikologi. Hal ini searah dengan penelitian sebelumnya 

yang dilakukan oleh Nurul Huda disebutkan bahwa pelaku kekerasan memiliki masa 

lalu yang sarat dengan kekerasan, yang berakibat pada peniruan terhadap peristiwa yang 

pernah dialami. Bila waktu muda mengalami tindak kekerasan, maka 50% orangtua akan 

melakukan hal tersebut terhadap anak. Sedangkan 73,94% adalah dampak kekerasan 

di mana korban mengalami gangguan kejiwaan di antaranya gangguan kecemasan atau 

ketakutan, rasa rendah diri dan depresi atau fobia dan trauma (Huda, 2008)
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Pengalaman traumatik yang dialami pada masa kecil berdampak pada perilaku masa 

depan. Sarwono (dalam Mulyadi, 2012) menyatakan bahwa korban dari kelompok anak-

anak merupakan kelompok yang paling rentan yang menjadi korban dan paling menderita 

daripada orang dewasa. Akumulasi trauma psikologis bisa berupa reaksi fisik maupun 

gejala-gejala psikis seperti rasa mual, murung, pendiam, mimpi buruk, kecemasan, 

merasa terancam, serta hilangnya harapan hidup. Kondisi di atas juga didapati dalam 

diri NB (subjek) di mana subjek mengalami trauma yang berkepanjangan yakni merasa 

tidak berdaya dan langsung menangis ketika mendengar dan melihat kejadian kekerasan, 

perasaan takut dan cemas, tidak dapat tidur dengan nyenyak pada malam hari, dan 

sering merasa terancam. Pengalaman ini akhirnya membuat subjek secara pribadi sudah 

berusaha untuk melupakan pengalaman pahit di masa lalu, tetapi kejadian yang pernah 

dialami telah menimbulkan gangguan trauma yang nampak dari perasaan cemas dan takut 

yang berlebihan, sehingga gangguan trauma tersebut sering menjadi pemicu bagi subjek 

untuk melakukan tindakan kekerasan terhadap setiap peserta didiknya yang melakukan 

kesalahan. 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengalaman traumatis 

pelaku kekerasan. Hal ini didapat dari sejumlah pertanyaan yang diajukan dalam 

mengumpulkan data seperti apa alasan melakukan kekerasan? apakah kekerasan yang 

dilakukan memiliki hubungan dengan pengalaman masa lalu?

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan, 

pertimbangan dan evaluasi untuk dapat mengetahui dan memahami guru yang mengalami 

gangguan emosional atau trauma pada pengalaman masa lalu. Di mana konselor dapat 

memahami keadaan konseli (guru), menghargai dan mampu memberikan pemahaman 

yang baik tentang dampak buruk dari tindakan kekerasan. Konselor dapat menganalisis 

dengan baik pengalaman masa lalu dari setiap pelaku kekerasan di sekolah (guru) yaitu 

pengalaman masa lalu yang merupakan faktor penyebab terjadikan perilaku kekerasan.

Kata trauma, berasal dari akar kata bahasa Yunani “tramatos” yang berarti luka 

yang bersumber dari luar. Pada dasarnya trauma adalah luka emosi, rohani dan fisik yang 

disebabkan oleh keadaan yang mengancam. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa 
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Indonesia, trauma psikologis merupakan keadaan jiwa atau tingkah laku yang tidak normal 

akibat dari tekanan jiwa atau cedera jasmani. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

trauma dapat terjadi karena ada sumber secara ekstern maupun intern yang memberi 

pengaruh pada diri seseorang. 

Gejala akibat trauma sangat beragam. (Antoni, 2012) Trauma dapat dilihat dari dua 

aspek yakni medis dan psikologis. Dari aspek medis trauma adalah seluruh aspek trauma 

fisik, yaitu trauma pada kepala atau bagian tubuh lainnya yang juga dikenal sebagai cedera 

atau gangguan fungsi normal bagian tubuh yang berasal dari benturan keras dari benda 

tumpul maupun tajam. Sementara itu, dari perspektif psikologis trauma diartikan sebuah 

peristiwa atau pengalaman yang menghancurkan rasa aman, rasa mampu dan harga diri, 

sehingga menimbulkan luka psikologis yang sulit disembuhkan sepenuhnya. (Mardiyati, 

2015) 

Wright dalam (Mardiyati, 2015) berpendapat bahwa trauma tidak seperti fobia 

yang dapat dihindari, karena orang yang mengalami trauma, meskipun kejadian tersebut 

tidak dialami kembali (dilihat dan didengar), terkadang perintah otak alam bawah sadar 

menimbulkan kembali kejadian-kejadian tersebut yang berimplikasi pada kengerian yang 

muncul secara tiba-tiba.

Adapun macam-macam trauma psikologis berdasarkan data dari NCTSN (National 

Children Trauma Stress Network) pada tahun 2000 (dalam Pitaloka, 2015), yaitu (a) 

Kekerasan Komunitas. Biasanya disebabkan akibat konflik antara individu dengan 

kelompok, kemudian mengakibatkan aksi brutal seperti pengeroyokan, perkosaan, 

pemukulan, dan bahkan aksi ini biasanya disertai dengan membawa senjata tajam seperti 

pisau untuk menikam; (b) Complex Trauma. Trauma ini disebabkan oleh pengalam trauma 

yang terjadi di masa kecil dan biasanya pengalaman tersebut terjadi secara bersamaan. 

Contohnya adalah penganiayaan, pelecehan seksual, pengabaian, dan kekerasan rumah 

tangga; (c) Kekerasan Rumah Tangga. Kekerasan dalam rumah tangga, baik kekerasan 

saat melakukan hubungan seksual maupun kekerasan saat sedang membina rumah 

tangga. Bentuk kekerasannya pun dapat berupa kekerasan fisik atau hanya sekedar 

pelecehan emosional; (d) Trauma Masa Kecil. Trauma anak usia dini umumnya mengacu 
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pada pengalaman traumatis yang terjadi pada anak-anak usia 0-6 tahun. Trauma ini 

dapat diakibatkan baik oleh hal yang disengaja seperti kekerasan, pelecehan seksual, 

pelecehan fisik, dan kekerasan rumah tangga. Atau dapat juga diakibatkan dari hal yang 

tidak disengaja seperti bencana alam, kecelakaan lalu lintas, atau perang. Anak-anak kecil 

juga bisa mengalami stres traumatis dalam menanggapi prosedur medis menyakitkan 

atau tiba-tiba kehilangan orang tua atau pengasuhan; (e) Trauma Pengobatan. Trauma 

ini disebabkan oleh perlakukan yang didapatkan ketika seseorang tersebut mengalami 

luka, cidera, atau sakit yang serius. Perlakuan tersebut biasanya berupa operasi atau 

perawatan medis yang kadang menakutkan seperti perawatan luka bakar. Hal ini biasanya 

membuat seseorang tidak mau lagi pergi ke dokter atau ke rumah sakit; (f) Bencana 

Alam. Bencana alam ini contohnya tornado, badai, gempa bumi, kebakaran, banjir, atau 

ledakan yang menyebabkan kerusakan. Biasanya ledakan yang menyebabkan kerusakan 

ini dihasilkan dari perang antarnegara; (g) Pengabaian anak. Pengabaian pada anak ini 

terjadi ketika orang tua atau pengasuh tidak memberikan perawatan kepada anak berupa 

hal-hal yang dibutuhkan sesuai pada usia tahap perkembangannya. Bentuk pengabaian 

ini bisa bermacam-macam, bisa berarti tidak memberi makanan, pakaian, dan tempat 

tinggal. Bentuk pengabaian seperti tidak memberikan pendidikan, atau menaruh anak 

pada tempat yang berbahaya; (h) Kekerasan fisik. Kekerasan fisik berarti menyebabkan 

atau mencoba untuk menyebabkan rasa sakit fisik atau cedera. Hal ini dapat berupa 

meninju, memukul, menendang, membakar, atau melukai dengan cara lain. Kekerasan 

fisik dapat terdiri dari satu tindakan atau beberapa tindakan. Dalam kasus ekstrem, dapat 

menyebabkan kematian; (i) Trauma Perang dan Pengungsian. Trauma dalam pengungsian 

bisanya disertai dengan trauma perang. Para korban menghabiskan hidupnya dalam 

pengungsian karena terkena bom, penembakan, atau penjarahan, serta pemindahan paksa 

ke rumah baru. Ini semua dikarenakan alasan politik; (j) Kekerasan di Sekolah. Bentuk 

kekerasan di sekolah meliputi perkelahian dengan teman, ancaman dari teman, atau 

bahkan korban penganiayaan dari guru; (k) Pelecehan Seksual. Anak pelecehan seksual 

mencakup berbagai perilaku seksual yang terjadi adalah dapat antara anak dan orang tua 

atau antara sesama teman. Perilaku seksual biasanya sering melibatkan kontak tubuh, 
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seperti berciuman seksual, menyentuh alat kelamin, dan berhubungan seksual. Selain 

kontak tubuh, dapat juga berupa tekanan lisan untuk berhubungan seksual, dan eksploitasi 

seksual untuk tujuan prostitusi atau pornografi; (l) Trauma Terorisme. Unsur penting dalam 

aksi ini adalah niat untuk menimbulkan kerusakan psikologis pada musuh. Departemen 

Pertahanan mendefinisikan terorisme sebagai “kekerasan atau ancaman kekerasan untuk 

menanamkan rasa takut, dimaksudkan untuk memaksa atau mengintimidasi pemerintah 

atau masyarakat dalam mengejar tujuan yang umumnya politik, agama, atau ideologi.” 

Terorisme termasuk serangan oleh individu bertindak dalam isolasi (misalnya, serangan 

penembak jitu) serta serangan oleh kelompok atau orang-orang yang bertindak untuk 

kelompok; (m) Trauma Duka Cita. Trauma ini disebabkan oleh kehilangan orang yang 

dicintai seperti keluarga, teman, kerabat. Kehilangan yang dimaksud adalah pergi untuk 

selama-lamanya atau meninggal dunia. Biasanya bentuk gejalanya adalah bayangan akan 

sosok orang tersebut terus diingatnya, kenangan bersamanya, dan bagaimana cara orang 

tersebut meninggal. 

Trauma selalu memberi dampak yang buruk bagi kehidupan setiap korban. 

Sebagai akibatnya, orang-orang yang menderita gangguan trauma dalam menjalankan 

kehidupannya mungkin mengalami berbagai kesulitan dalam harga diri (self-esteem), 

ketegasan (assertiveness), kecemasan, kepercayaan diri, rasa bersalah, dan pengambilan 

keputusan. Menurunnya hasrat seksual, meningkatnya hasrat untuk merokok atau 

mengonsumsi alkohol. (Yulianto, 2015) 

Gangguan trauma yang dialami dapat memberi dampak buruk pada psikologis 

yaitu pada perasaan, seperti merasa tidak berarti, mudah merasa sedih, mimpi buruk dan 

gangguan tidur, merasa terisolasi atau sendirian, dan takut akan ruang tertutup atau ruang 

terbuka. Selain memberi dampak buruk pada perasaan, demikian juga terhadap perilaku 

dalam hal ini, korban gangguan trauma tidak dapat membuat keputusan, mudah marah 

dan sulit berkonsentrasi, membuat kemarahan dan kekacauan. Selain itu trauma juga 

memiliki dampak buruk bagi fisik, yakni penderita gangguan trauma selalu merasakan 

sakit pada fisik seperti pusing dan sakit kepala, lesu dan tidak bergairah, hiperaktif, 
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meningkat atau menurunnya hasrat seksual, meningkatnya hasrat untuk merokok atau 

mengonsumsi alkohol. (Yulianto, 2015)

Dampak gangguan trauma yang dialami, selalu berhubungan dengan PTSD (Post 

Traumatic Stress Disorder). PTSD adalah sebuah trauma psikis merupakan kejutan 

emosional yang memiliki efek jangka panjang. Ini terjadi ketika seseorang terkena suatu 

peristiwa luar biasa sementara tak berdaya dan tidak mampu menggunakan mekanisme 

pertahanan yang ada pada diri dalam menghadapi bahaya yang mengancamnya. Suatu 

peristiwa yang dialami atau disaksikan dan mengancam jiwa, cedera serius, dan ancaman 

integritas fisik diri sendiri atau orang lain yang menyebabkan rasa takut, tidak berdaya, 

atau mencekam. Orang dewasa yang menderita PTSD sering menghidupkan kembali 

pengalaman melalui mimpi buruk dan kilas balik, sulit tidur, dan merasa terlepas atau 

terasing, dan gejala ini dapat cukup parah dan bertahan cukup lama untuk secara signifikan 

mengganggu kehidupan sehari-hari seseorang. PTSD merupakan kondisi trauma yang 

memiliki efek jangka panjang serta menyebabkan terganggunya kehidupan efektif sehari-

hari. Dengan demikian dalam kaitannya dengan hal tersebut, menurut CDC (Center for 

Deases Control and Prevention), setiap orang memiliki respons yang berbeda-beda 

terhadap peristiwa traumatik yang dialaminya, beberapa hal yang biasanya terjadi setelah 

orang tersebut mengalami peristiwa traumatik antara lain merasa pusing, merasa takut, dan 

merasa bersalah. Banyak juga dari mereka yang mengalami gangguan dalam menjalankan 

kehidupan sehari-hari seperti gangguan tidur, sulit konsentrasi, dan menjadi jauh dengan 

lingkungan sekitar. Hal ini termasuk dalam gejala trauma psikologis, biasanya mereka 

akan merasa normal kembali setelah tiga bulan pasca terjadinya peristiwa traumatik yang 

menimpanya, namun ada juga yang keadaan psikisnya menjadi semakin parah setelah 

satu hingga tiga bulan pasca peristiwa traumatik. 

Sebagian lainnya mengalami trauma psikologis dan mengembangkannya menjadi 

PTSD. Sebagai respons atas trauma yang dialami, setiap korban akan selalu menunjukkan 

reaksi sebagai berikut, yaitu yang pertama merasakan kembali (Re-experiencing) di mana 

secara berkelanjutan memiliki pikiran atau ingatan yang tidak menyenangkan mengenai 

peristiwa traumatik tersebut. Terulangnya bayangan mental akibat peristiwa traumatik 



Kesehatan Mental Masyarakat Pesisir   |  35 

yang pernah dialami sehingga mengalami mimpi buruk yang terus menerus berulang, 

bertindak atau merasakan seakan-akan peristiwa traumatik tersebut akan terulang kembali, 

memiliki perasaan menderita yang kuat ketika teringat kembali peristiwa traumatik 

tersebut. Terjadi respons fisikal, seperti jantung berdetak kencang atau berkeringat ketika 

teringat akan peristiwa traumatik tersebut. Reaksi yang kedua adalah penghindaran 

(Avoidance Symptoms), yakni berusaha keras untuk menghindari pikiran, perasaan atau 

pembicaraan mengenai peristiwa traumatik tersebut, berusaha keras untuk menghindari 

tempat atau orang-orang yang dapat mengingatkan kembali akan peristiwa traumatik 

tersebut, sulit untuk mengingat kembali bagian penting dari peristiwa traumatik tersebut, 

kehilangan ketertarikan atas aktivitas positif yang penting, merasa “jauh” atau seperti ada 

jarak dengan orang lain, mengalami kesulitan untuk merasakan perasaan-perasaan positif, 

seperti kesenangan atau kebahagiaan atau cinta atau kasih sayang, ketidakberdayaan 

atau kekakuan emosional dan ‘menarik diri’, merasakan seakan-akan hidup anda seperti 

terputus di tengah-tengah, Anda tidak berharap untuk dapat kembali menjalani hidup 

dengan normal, menikah dan memiliki karir, serta terjadi gangguan yang menyebabkan 

kegagalan untuk berfungsi secara efektif dalam kehidupan sosial (pekerjaan, rumah 

tangga, pendidikan). Kemudian yang ketiga adalah Kecemasan Berlebih (Hyperarousal 

Symptoms) yaitu, sulit untuk tidur atau tidur tapi dengan gelisah, mudah marah atau 

meledak-ledak, memiliki kesulitan untuk berkonsentrasi, selalu merasa seperti sedang 

diawasi atau merasa seakan-akan bahaya mengincar di setiap sudut, menjadi gelisah dan 

tidak tenang, dan terlalu siaga atau waspada yang disertai ketergugahan atau keterbangkitan 

secara kronis.(Mardiyati, 2105)

Dampak lain dari trauma, yaitu merusak diri sendiri dengan perilaku yang impulsif, 

pemikiran reaktif yang tak terkendali, ketidakmampuan untuk membuat pilihan yang tepat, 

gaya hidup yang tidak sehat, gejala disosiatif (perpecahan jati diri), mudah menyerah dan 

putus asa, perasaan hancur secara permanen. Keadaan yang melibatkan sikap dan perilaku 

dalam hubungan interpersonal, yakni ketidakmampuan untuk mempertahankan hubungan 

dekat dengan orang lain, dan ketidakmampuan untuk memilih teman dan pasangan yang 

tepat (Davince, G.C.Neale, J.M & Kring A.M., 2014)
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Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI), kekerasan merupakan suatu 

perbuatan seseorang atau kelompok yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain, 

atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Kekerasan adalah tindakan 

fisik yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk melukai, merusak 

atau menghancurkan orang lain atau harta benda dan segala fasilitas kehidupan yang 

merupakan bagian dari orang lain tersebut. (Huda, 2008)

Menurut WHO (World Health Organization) kekerasan adalah penggunaan 

kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan 

atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan atau kemungkinan 

besar mengakibatkan memar atau trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan 

perkembangan atau perampasan hak (Huda, 2008). Hal yang sama juga dikemukakan 

Agency (dalam Huda 2008) bahwa kekerasan adalah penyerangan secara fisik seperti 

mendorong, menyodok, melempar sesuatu, menampar, mencekik, memukul keras dan 

tendangan, memukul, menusuk, menjambak, mencakar, menggigit, menggores, dan 

mencubit. Kekerasan juga berarti satu bentuk kejahatan yang dilakukan seseorang atau 

lebih yang menimbulkan luka, baik secara fisik maupun non fisik terhadap orang lain, 

dan lebih jauh merupakan suatu tindakan yang menyebabkan seseorang tidak dapat 

mengaktualisasikan dirinya, disebabkan oleh bentuk-bentuk operasi dan penindasan yang 

ditujukan kepadanya. (Guamarawati, 2009)

Berdasarkan pendapat para ahli tentang kekerasan, maka dapat disimpulkan bahwa 

kekerasan adalah suatu bentuk tindakan kejahatan yang dilakukan oleh manusia baik itu 

secara perorang maupun kelompok. Tindakan kekerasan adalah suatu perbuatan yang 

tidak adil karena dari setiap tindakan kekerasan yang terjadi baik secara verbal maupun 

nonverbal, akan selalu berakibat buruk bagi orang yang mengalami kekerasan. Tindakan 

kekerasan yang terjadi selalu membahayakan baik secara fisik dan psikis pada diri-sendiri 

maupun kepada orang lain. Sehingga tindakan kekerasan selalu ditantang atau ditolak di 

seluruh rana kehidupan karena tindakan kekerasan dapat menghancurkan hubungan yang 

baik di antara sesama manusia.
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Menurut (Sugijokanto, 2014) ada empat jenis kekerasan yaitu kekerasan fisik, 

kekerasan emosional, kekerasan seksual, dan menelantarkan (Neglect). (a) Kekerasan 

fisik merupakan tindakan melukai dengan menggunakan tangan atau benda lainnya yang 

mengakibatkan goresan, cacat tubuh bahkan keselamatan jiwa. Contoh bentuk kekerasan 

fisik seperti menampar, memukul, mencubit, menjewer, perlakuan fisik lainnya baik 

dengan tangan maupun benda yang mengakibatkan anak mengalami luka, goresan, dan 

cacat tubuh bahkan mengancam keselamatan; (b) Kekerasan Emosional. Bentuk kekerasan 

emosional seperti menghina atau memberi label negatif, memojokkan anak dalam sebuah 

permasalahan, mengisolasi anak dalam sebuah ruangan sendirian, penolakan keras tanpa 

alasan, mengancam dan meneror anak hingga ketakutan dan minder, berteriak dengan kata-

kata kasar, tindakan yang mengakibatkan hilangnya kepercayaan diri dan mempekerjakan 

anak untuk memenuhi kebutuhan ekonomi; (c) Kekerasan Seksual. Dalam kekerasan 

seksual di antaranya mempertontonkan anak pada hal-hal pornografi, mempertontonkan 

anak pada aktivitas seksual, mengarahkan anak kepada tindakan atau gerakan seksual, 

mempertontonkan alat kelamin kepada anak, berhubungan seksual dengan anak, 

melakukan sodomi terhadap anak, dan menyebarkan potret anak dalam keadaan telanjang; 

(d) Menelantarkan (Neglect). Menelantarkan dianggap sebagai tindakan kelalaian dalam 

tanggung jawab, seperti tidak memberi anak kebutuhan pangan dan gizi yang baik, tidak 

memberi anak sandang dan tempat tinggal yang layak, membiarkan anak dalam keadaan 

sakit tidak terawat, tidak mampu mengawasi dan mengontrol anak sehingga merugikan 

orang lain, tidak mampu membiayai pendidikan dasar anak, tidak mampu mendukung 

perkembangan bakat dan minat anak, serta tidak mampu meluangkan waktu untuk 

memberi perhatian dan kasih sayang.

Susilowati dalam (Novita, 2018) mengemukakan pendapatnya tentang faktor-faktor 

yang menyebabkan seorang guru melakukan tindak kekerasan terhadap murid-muridnya 

yaitu karena kurangnya pengetahuan guru tersebut tentang dampak negatif dilakukannya 

tindak kekerasan terhadap murid-muridnya, adanya persepsi yang parsial dalam menilai 

siswa, adanya tekanan kerja, adanya masalah psikologis terkait dengan gangguan emosi, 

pola authoritarian dalam mengajar, muatan kurikulum yang menekan,dan gangguan 
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psikologis pengalaman masa lalu yang menimbulkan traumatis, (penyebab akar pahit: 

sering menerima perlakuan agresif, kemarahan yang terpendam, pelecehan seksual pada 

masa kecil, kekerasan fisik dan psikis, perasaan tertolak secara psikologis, dan lain-

lain).

METODE

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. 

Menurut Sugiyono (2016) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk 

memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Misalnya perilaku, 

persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam 

bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konsep yang alamiah. Pengambilan sampel sumber 

data dilakukan secara purposive sampling, di mana sampel sumber data adalah 3 orang 

guru yang melakukan tindakan kekerasan di sekolah. Peneliti memilih subjek dengan 

melihat pada perilaku yang Nampak dalam diri subjek terutama dalam merespons situasi 

di mana pengalaman trauma sekakan terpapar kembali. Lokasi penelitian ini bertempat 

di Sekolah Dasar Inpres Usapikom di Desa Netutnana, Kecamatan Amanatun Selatan, 

Kabupaten Timor Tengah Selatan. 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara 

dan observasi, kemudian datanya dianalisis. Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 

2016), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara 

interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Aktivitas tersebut adalah 

reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan conclusion drawing atau 

verification.

HASIL PENELITIAN

Dasar melakukan kekerasan 

Berdasarkan pendapat ketiga subjek, penulis berkesimpulan bahwa kekerasan 

yang dilakukan oleh para subjek selalu mengacu pada kesalahan yang dilakukan oleh 

siswa. Ketika melihat siswa melakukan sesuatu yang dianggap tidak baik maka subjek 
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mengambil tindakan kekerasan untuk menghentikannya. Narasumber 1, 2, dan 3 melakukan 

kekerasan dengan alasan bahwa siswa di sekolah itu malas, nakal dan suka melakukan 

kesalahan. Subjek selalu memiliki pikiran untuk mendidik siswa menjadi lebih baik harus 

menggunakan kekerasan, tetapi dengan tidak memikirkan dampak buruk dari perilaku 

kekerasan itu sendiri, melainkan selalu berpegang pada pengalaman masa lalu. 

Jenis Kekerasan Yang Dilakukan

Berdasarkan indikator jenis kekerasan yang dialami, dalam wawancara bersama 

N1, N2, dan N3 kekerasan yang dilakukan pada umumnya terbagi atas dua jenis yaitu 

kekerasan verbal (membentak siswa) dan kekerasan fisik (memukul dengan kayu atau 

rotan, mencubit, menampar, dan menghukum siswa dengan cara berlutut). Masing-

masing subjek mengatakan bahwa kekerasan yang dilakukan terhadap siswa di sekolah, 

tujuannya adalah untuk menghentikan siswa dari segala perbuatan yang tidak benar. 

Jenis Kekerasan Yang Pernah Dialami

Data yang penulis dapatkan dari N1 yaitu mengalami kekerasan fisik saat duduk 

di bangku sekolah dan juga kekerasan verbal yang dilakukan oleh saudara. N2 penulis 

mendapatkan informasi bahwa, subjek pernah diperlakukan dengan tidak adil oleh wali 

waktu sekolah dan juga sering mendapatkan pukulan di sekolah dan N3 mendapatkan 

pukulan dari gurunya hingga kepala subjek berdarah.

Keterkaitan Perilaku Kekerasan Dengan Pengalaman Masa Lalu

Berdasarkan indikator keterkaitan perilaku kekerasan dengan pengalaman masa 

lalu, informasi yang penulis dapati dari ketiga narasumber mengatakan bahwa perilaku 

kekerasan merupakan hasil tiruan dari kekerasan yang dialami oleh subjek waktu sekolah, 

sehingga ketika menjadi guru tindakan tersebut diulang kembali. Selain itu, kekerasan 

juga dialami oleh N1 ketika berumah tangga.
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Pengalaman Trauma Yang Pernah Dialami

Dari indikator pengalaman trauma yang pernah dialami, hasil wawancara bersama 

N1, N2, dan N3 masing-masing mengatakan bahwa trauma masih terus dirasakan hingga 

saat sekarang. Pengalaman trauma yang dialami adalah mendapatkan kekerasan pada saat 

kecil hingga berumah tangga. Selain itu, subjek juga sering kali disindir karena berasal 

dari keluarga yang ekonominya pas-pasan, diabaikan oleh orangtua, dikucilkan dari 

teman-teman, sering dipukul dan diperlakukan dengan tidak adil. 

Subjek merasa masih ada kesedihan dan sakit hati saat berusaha mengingat kembali 

setiap kejadian tersebut. Pengalaman masa lalu yang meninggalkan luka batin, selalu 

menjadi titik kelemahan bagi setiap subjek. Karena selalu hadir di setiap saat ketika 

kejadian tersebut diingat atau dilihat kembali. Hal tersebut disebabkan karena ketika masa 

lalu seakan nampak kembali maka subjek secara spontan melakukan kekerasan sebagai 

responsnya. Setelah subjek mengalami trauma terhadap kekerasan fisik dan verbal, 

perasaan subjek juga selalu diliputi dengan berbagai macam suasana seperti gangguan 

stres pasca trauma, dan juga mengubah persepsi dan respons individu dalam menghadapi 

stres di masa depan dan aktivitas hidup.

Dampak dari Pengalaman Traumatis

Trauma yang dialami memiliki pengaruh yang besar terhadap perasaan, kalimat 

ini penulis lampirkan berdasarkan apa yang diungkapkan oleh N1, N2, dan N3, karena 

perasaan itu masih terus terbawa hingga saat ini, dan setiap kali subjek mengingat kejadian 

tersebut maka perasaannya selalu diliputi rasa sedih, menyesal, dan marah terhadap diri 

sendiri. Subjek selalu merasa gelisah dan takut serta tidak dapat berkonsentrasi dengan 

baik. Orang dengan trauma psikologis menjadi lebih sensitif di saat dirinya terpapar 

dengan kejadian atau pemicu trauma yang pernah terjadi.
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DISKUSI

 

Bertolak dari hasil penelitian, ditemukan bahwa perilaku kekerasan adalah 

suatu cara yang paling sering dilakukan oleh guru dengan tujuan untuk mendidik dan 

mendisiplinkan siswa. Kekerasan merupakan suatu cara yang dianggap paling baik dan 

paling cepat menurut para guru untuk menghentikan siswa dari segala kenakalan di 

sekolah. Dalam hal ini, misalnya siswa berkelahi dengan teman, siswa terlambat masuk 

sekolah, dan siswa tidak mengerjakan tugas, selalu dididik dengan kekerasan. Selain itu 

tindakan kekerasan yang pernah dialami pada masa lalu, menjadi fondasi bagi subjek 

untuk melakukan kekerasan fisik dan verbal ketika berprofesi sebagai guru. Pengalaman 

masa lalu yang dialami akhirnya menimbulkan akar pahit yang belum diobati atau 

disembuhkan sehingga terpendam di dalam hati selama bertahun-tahun, dan ini tersalurkan 

ketika menjadi guru, sehingga dengan pemahaman yang cukup logis bahwa kekerasan 

adalah cara yang paling mudah untuk mengubah perilaku siswa di sekolah. Hal ini senada 

dengan yang diungkapkan Susilowati (dalam Novita, 2018) tentang dampak buruk dari 

kekerasan fisik dan psikis, tindakan kekerasan dari orang tua, keluarga, atau lingkungan 

dapat menunjukkan perilaku agresif bahkan menjadi antisosial setelah dewasa. Korban 

dari tindakan kekerasan juga akan menjadi pelaku kekerasan, karena cenderung sulit 

mengendalikan emosi. Perilaku kekerasan sangat dikhawatirkan karena kekerasan yang 

dilakukan oleh guru pada murid, akan berdampak sangat buruk bagi kesehatan fisik dan 

psikologis murid-murid. Temuan ini searah dengan hasil penelitian Tamsil Muis (2017) 

bahwa tindakan kekerasan yang dialami meninggalkan sakit hati pada korban sebesar 

35,6%, sedih 10,2%, balas dendam 10,6%.

Ketika memperlakukan murid dengan keras seperti memukul dengan rotan, dengan 

sapu lidi, menampar, mencubit, dan menendang siswa yang melakukan kesalahan akan 

selalu menimbulkan luka atau sakit secara fisik dan psikologis. Ini berarti bahwa jenis 

perilaku kekerasan tersebut merupakan lanjutan dari apa yang pernah dialami sebelumnya. 

Akar pahit karena tindakan kekerasan yang pernah dialami, menjadi salah satu tolak 
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ukur dalam mendidik murid di saat sekarang. Para pelaku kekerasan di sekolah memiliki 

satu pemahaman bahwa mendidik dengan kekerasan adalah salah satu cara yang paling 

efektif dan lebih praktis untuk mengubah seseorang menjadi lebih baik. Pemahaman ini 

apabila dikaitkan dengan teori RET (Rational Emotive Therapy), Gangguan emosi terjadi 

disebabkan pikiran-pikiran yang irrasional. Ha ini dilihat konsep dasar dalam RET yaitu 

tingkatan ABC Antecedent Event (A) yakni peristiwa pendahulu yang berupa fakta, perilaku, 

atau sikap orang lain, Belief (B) keyakinan, pandangan, nilai terhadap suatu peristiwa 

rasional (rB) dan irrasional (iB) Emotional Consequence (C) reaksi individu terhadap 

emosi. Apabila pikiran irasionalnya tidak diubah maka karakteristik yang dimunculkan 

adalah korban akan selalu melakukan kekerasan atas dasar pemahaman bahwa kekerasan 

itu baik atau tidak salah. Akan tetapi perilaku tersebut juga tidak terlepas dari perasaan 

sedih dan sakit hati terhadap pengalaman masa lalu, yakni diperlakukan secara tidak 

wajar oleh guru ketika menuntut ilmu di bangku pendidikan. Hasil penelitian terhadap 

ketiga narasumber yang adalah guru di Sekolah Dasar Inpers Usapikom, menunjukkan 

bahwa setiap kekerasan yang dilakukan adalah bentuk pelampiasan dari sakit hati karena 

dipukuli oleh guru, disindir oleh saudara, dan tidak dihargai oleh siswa, sehingga ketika 

peristiwa masa lalu seakan dirasakan kembali maka tindakan kekerasan juga dilakukan 

sebagai respons terhadap trauma korban. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peristiwa kekerasan yang dialami seperti 

dipukul, mendapatkan sindiran dari tetangga dan saudara, merasa tidak dihargai dan 

diperlakukan tidak adil merupakan kejadian yang sulit untuk dilupakan. Setiap kejadian 

selalu terbayang dalam pikiran dan selalu menimbulkan kegagalan konsentrasi dalam 

berperilaku pada lingkungan sekitar. Apabila kejadian atau peristiwa yang pernah dialami 

terpapar kembali maka korban akan merasa terganggu dan mulai berperilaku menyimpang. 

Dalam hal ini subjek melakukan tindakan kekerasan verbal dan fisik terhadap siswa di 

sekolah untuk melampiaskan perasaan sakit hati dan perasaan tidak berdaya. Tindakan 

kekerasan fisik dapat menyebabkan rasa sakit fisik atau cedera, dan efek yang dialami 

dari tindakan kekerasan selalu berkepanjangan, serta dapat mempengaruhi pikiran dan 
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perasaan di masa depan. Peristiwa yang meninggalkan luka hati secara mendalam akan 

menimbulkan perilaku trauma, hasil penelitian menunjukkan bahwa trauma yang pernah 

dialami selalu memiliki efek atau dampak pada kehidupan korban. Mengenai hal ini trauma 

yang dialami tidak dapat dilihat secara kasatmata, namun cenderung menjadi bentuk 

yang abstrak sesuai dengan fenomena-fenomena yang muncul dari perilaku orang yang 

mengalami trauma. Dampak dari trauma yang dialami selalu dirasakan apabila peristiwa 

yang menjadi penyebab trauma terpapar kembali sehingga karena kejadian tersebut dapat 

berpengaruh pada psikologis setiap korban.

Setiap kejadian yang meninggalkan luka hati, atau kesedihan merupakan hal 

buruk yang sangat sulit untuk dilupakan, karena ketika mendapat perlakuan yang buruk, 

perasaan sakit hati atau akar pahit selalu tersimpan di bagian hati yang paling dalam dan 

setiap orang pasti akan selalu mengingat hal tersebut jika kehidupan sekarang memiliki 

kaitan dengan kejadian masa lalu. Hal ini dapat disebut dengan trauma psikologis, karena 

trauma psikologis adalah jenis kerusakan jiwa akibat suatu situasi buruk yang bersifat 

traumatik atau tidak bisa dilupakan. Trauma psikologi selalu mengarah pada gangguan 

jiwa, gangguan stres pasca trauma dan juga bisa mengubah persepsi dan respons setiap 

individu dalam menghadapi stres masa depan. Orang dengan trauma psikologi menjadi 

lebih sensitif di saat dirinya terpapar kembali dengan kejadian atau pemicu yang dulu 

pernah terjadi atau dialami. Pernyataan ini tidak berbeda dengan apa yang ditemukan 

penulis dalam penelitian, yaitu di mana ketiga narasumber belum mampu untuk melupakan 

kejadian masa lalu, sehingga pengalaman tersebut selalu menjadi dorongan atau panutan 

untuk memperlakukan siswa secara tidak wajar yakni dengan melakukan tindakan 

kekerasan. Dampak yang selalu dirasakan adalah selalu merasa sedih, menyesal, dan putus 

asa, ketika korban berusaha untuk mengingat kembali peristiwa tersebut. Bahkan ketika 

ada kejadian atau peristiwa yang seakan mengingatkan korban pada kejadian masa lalu. 

Perasaan sedih, menyesal, dan putus asa akan selalu berpengaruh pada perilaku, sehingga 

reaksi terhadap lingkungan sekitar juga akan ikut berubah. Dalam kaitannya dengan hal 

ini hasil penelitian menunjukkan bahwa ketika cara berpikir korban yang mengalami 
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kekerasan pada masa lalu sudah mulai mengingat kembali kejadian tersebut maka korban 

juga berusaha untuk membalaskan dendam dengan mencoba memperlakukan orang lain 

sama seperti diri korban sendiri, yaitu dengan melakukan tindakan kekerasan terhadap 

orang-orang yang berada di sekitarnya. 

Berkaitan dengan pengalaman traumatis yang pernah dialami, hasil penelitian 

mengatakan bahwa pengalaman traumatis selalu mengganggu ketenangan dan keamanan 

setiap korban. Pengalaman traumatis seakan dialami kembali ketika korban mengalami 

gangguan yang berakibat pada kondisi fisik dan psikologis. Hal ini dapat disebabkan 

karena adanya persoalan dari lingkungan sekitar yang secara otomatis dapat bereaksi 

pada pikiran yang sering terganggu sehingga menyebabkan sulitnya konsentrasi, perasaan 

mudah marah, dan perilaku subjek yang akan menjadi lemah dan tidak berdaya saat 

mengingat kembali peristiwa di masa lalu. 

Ketika perasaan tidak menyenangkan dalam diri subjek seperti takut, sedih, gelisah 

muncul maka cara yang dilakukan subjek untuk tidak terus menerus berada dalam 

pengalaman traumatis adalah dengan berusaha menghindari. Cara ini diambil sehingga 

untuk mengatasi trauma sehingga tidak menimbulkan masalah baru, karena dalam yang 

demikian subjek akan selalu berperilaku negatif seperti marah-marah yang berujung 

pada kekerasan. Subjek memilih menghindari lingkungan sosial, dengan tujuan agar 

subjek mampu menenangkan diri. Tetapi cara yang dilakukan subjek tidak mendatangkan 

perubahan secara total atau benar-benar sembuh dari trauma yang dialami, karena ketika 

subjek kembali dalam situasi atau kejadian yang menjadi penyebab subjek mengalami 

trauma maka secara langsung subjek juga merasakan kembali gangguan emosionalnya. 

Hal yang demikian dapat terjadi karena penghayatan berulang-ulang itu atau mimpi-

mimpi yang berulang-ulang dan menonjol tentang peristiwa itu, yang timbul secara tiba-

tiba maka perilaku dan perasaan akan seolah-olah peristiwa itu sedang timbul kembali. 

Gangguan trauma masa lalu yang dialami oleh setiap korban memang sulit untuk dilupakan 

karena setiap korban akan terus terganggu dengan penghayatan dan mimpi akan kejadian 

yang pernah dialami yang berdampak pada perilaku yang tidak normal.
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KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Berdasarkan hasil analisa, penulis menyimpulkan bahwa para pelaku kekerasan 

di sekolah memiliki pengalaman masa lalu dalam hal kekerasan yang mengakibatkan 

trauma yang mendalam, sehingga ketika dewasa korban akhirnya bertindak sebagai 

pelaku dengan meneruskan pola kekerasan pada orang lain dalam hal ini siswa. 

Pengalaman traumatis yang dialami oleh korban sulit untuk dilupakan dan sering 

kali muncul kembali dalam diri korban. Gangguan perasaan emosional akibat trauma, 

akan selalu dirasakan kembali apabila korban masih terus bertemu dengan situasi yang 

mengingatkan tentang kejadian tersebut sehingga para korban akan selalu punya cara 

untuk berusaha mengatasi gangguan traumatisnya. Salah satu cara yang dilakukan untuk 

mengatasi trauma yang dialami adalah dengan menarik diri dari lingkungan sosial agar 

tidak menimbulkan masalah baru apabila terjadi suatu kejadian yang mengantarkan 

pada pengalaman masa lalu. Dampak yang dimunculkan dari pengalaman traumatis 

yang dialami korban adalah dengan berperilaku negatif seperti marah-marah, mudah 

tersinggung, kesulitan konsentrasi, sulit mengontrol amarah sehingga berujung pada 

perilaku kekerasan di mana orang lain menjadi korban dari gangguan emosionalnya.

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pemerintah, masyarakat dan 

pendidik dalam upaya penanganan kekerasan di lingkungan sekolah di mana penanganan 

kasus kekerasan harus dilakukan secara tepat, baik bagi korban maupun pelaku. Selain 

itu, penanganan terhadap trauma yang dialami perlu diupayakan sedemikian rupa untuk 

mencegah terjadinya tindakan kekerasan yang lebih fatal di kemudian hari. 

SARAN

Adapun saran yang dapat diberikan oleh peneliti dari hasil penelitian ini adalah 

sebagai berikut :

Guru tidak harus menggunakan kekerasan dalam mendisiplinkan anak, tapi lebih a. 

kepada pendekatan personal dengan memberikan teguran secara sopan dan ramah.
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Guru perlu mengembangkan diri melalui mengikuti seminar atau pelatihan agar b. 

paradigma mengidentikkan kedisiplinan dengan kekerasan dapat diubah.

Guru harus mendapat pendampingan secara khusus agar trauma yang dialami dapat c. 

teratasi.

Bagi peneliti yang memiliki minat sama dengan peneliti sekarang agar ketika meneliti d. 

tentang analisis pengalaman traumatis pelaku kekerasan, maka peneliti dapat 

menemukan masalah baru yang memiliki hubungan dengan gangguan emosional 

akibat pengalaman masa lalu atau trauma pada masa lalu karena pengalaman masa 

lalu yang meninggalkan luka harus diobati sampai tuntas, agar tidak menjadi pemicu 

bagi korban untuk melakukan tindakan yang menyakiti orang lain.

Pemerintah dalam hal ini dinas pendidikan harus memiliki sebuah sistem monitoring e. 

atau pantauan tentang tindak kekerasan guru dalam mendisiplinkan siswa.

Pemerintah dan instansi pendidikan harus membangun dan menyosialisasikan f. 

sekolah ramah anak.
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Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan tingkat stres 
pada ibu hamil selama periode perawatan antenantal antara trisemester I, II, III di Puskesmas 
X Surabaya (Wilayah Pesisir). Subyek penelitian ini sebanyak 126 ibu hamil yang melakukan 
perawatan antenantal di 3 puskesmas yang berada di kawasan pesisir Kota Surabaya. Metode 
yang digunakan adalah penelitian kuantitatif, dengan alat pengumpul data menggunakan Skala 
The Perceived Stress Scale, yang terdiri dari 10 item pertanyaan. Analisis data dilakukan dengan 
teknik statistik dengan uji Chi-Square dengan menggunakan bantuan program SPSS 18.0 
for Windows. Kesimpulan yang dapat diambil bahwa terdapat perbedaan tingkat stres pada 
ibu hamil antara trisemester I, II, III. Kehamilan trisemester I memiliki tingkat stres sedang 
(64,2%), trisemester II mengalami tingkat stres ringan (50%), dan trisemester III mengalami 
stres berat (61,9%). Hasil penelitian ini akan menjadi basis data untuk merancang program 
promosi,dan preventif  yang kaitannya dengan stres pada ibu hamil.

Kata Kunci: Ibu Hamil, Stres, Stres Ibu Hamil, Wilayah Pesisir
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Abstract. This study aims to determine whether there are differences in stress levels in 
pregnant women during the antenatal care period between the first, second, and third 
trimesters in the Puskesmas X Surabaya (Coastal Area). The subjects of  this study were 126 
pregnant women who performed antenatal care in 3 Puskesmas located in the coastal area 
of    Surabaya. The method used is quantitative research, with a data collection tool using the 
Scale of  the Perceived Stress Scale, which consists of  10 question items. Data analyzed with 
statistical techniques with the Chi-Square test using SPSS 18.0 for Windows. Conclusions 
can be drawn that there are stress levels differences in pregnant women between trimester I, 
II, III. First trimester pregnancy had moderate stress levels (64.2%), trimester II experienced 
mild stress (50%), and third trimester experienced severe stress (61.9%). The results of  this 
study will be a database for designing promotional and preventive programs related to stress 
in pregnant women.

Keyword: Pregnancy, Stress, Pregnancy Stress, Coastal Area

PENGANTAR

Perubahan fisik dan psikologis berdampak pada pengalaman subjektif ibu hamil 

itu sendiri. Kehamilan adalah periode yang ditandai oleh ambivalensi afektif, ketakutan 

dan perubahan suasana hati, yang dapat berakibat dalam stres dan kecemasan, serta 

mempengaruhi kesehatan mental ibu. Tahun 2015 tercatat terdapat 531 ibu meninggal, 

tahun 2016 terdapat 520 ibu meninggal di Provinsi Jawa Timur saat melahirkan maupun 

pasca melahirkan (POGI, 2017). Meskipun dari tahun ke tahun angka kematian ibu hamil 

cenderung menurun, ibu hamil perlu mendapatkan sosialisasi mengenai preventif maupun 

promotif untuk mengantisipasi terjadinya komplikasi dan kelainan dalam kehamilan. Salah 

satu upaya untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan melakukan upaya pencegahan 

awal dari faktor risiko kehamilan dan membantu mengurangi kematian ibu dan bayi, dapat 

dengan cara kontrol ke dokter secara intensif, konsultasi terkait kehamilan serta kondisi 

fisik maupun perubahan psikis (Lilungulu, dkk., 2016), yang disebut dengan Antenantal 

Care (AC), di mana pemeriksaan kehamilan minimal empat kali secara teratur sesuai 

dengan pedoman pemeriksaan kehamilan, 1 kali pada trimester I, 1 kali pada trimester II, 

dan 2 kali pada trimester III.

Begitu pula yang terjadi pada masyarakat pesisir, kerentanan wilayah pesisir dapat 

menjadi sumber stressor dan memicu terjadinya stres terutama bagi penduduk yang 
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membangun rumah pada kawasan pesisir. Masalah yang sering terjadi pada ibu hamil yang 

tinggal di kawasan pesisir adalah masih adanya pengaruh kepercayaan terhadap pantangan 

dan anjuran dalam konsep maupun proses kehamilan maupun persalinan. Mereka pada 

umumnya lebih cenderung untuk memilih pengobatan secara alternatif, misalnya pergi ke 

dukun untuk memeriksakan kehamilannya, baru kemudian memeriksakan ke puskesmas 

pada trisemester II atau bila mengalami gangguan pada janin yang sedang dikandungnya, 

hal tersebut yang secara tidak langsung ibu hamil mengalami perubahan psikologis pada 

ibu hamil tersebut (Lestari, 2016).

Selama kehamilan, ibu hamil akan mengalami banyak perubahan fisik maupun 

psikologis. Emosi ibu yang sedang hamil cenderung labil. Persoalan dalam kehamilan 

dapat menjadi pencetus reaksi emosional yang ringan hingga tingkat tinggi sehingga 

berujung pada gangguan jiwa yang berat. Ditinjau dari sisi psikologis, sebanyak 65% 

ibu hamil mengalami kecemasan dikarenakan ketakutan bahwa kehamilannya tidak 

berjalan normal di mana dapat berkembang menjadi masalah atau komplikasi kesehatan. 

Prevalensi stres selama kehamilan ditemukan mulai dari 6% sampai dengan 52,9% di 

negara berkembang (Shakya, dkk., 2008), hal tersebut sesuai dengan data yang diambil di 

salah satu Puskesmas wilayah pesisir di Surabaya (2017) yaitu Puskesmas Kali Kedinding, 

yang menunjukkan bahwa 155 ibu hamil trisemester 3 mengalami kesulitan tidur nyenyak 

sebesar 9,03% (14 orang), mudah takut 9,67% (15 orang), merasa cemas, tegang atau 

stres 16,12 % (25 orang) dan sulit menikmati hidup 5,16% (8 orang). 

Tingkat stres pada ibu hamil dipengaruhi oleh program anenantal yang ibu hamil 

lakukan ketika pertama kali, seperti informasi yang diberikan, konseling, dukungan 

psikologis, serta hasil screening kehamilan. Ibu hamil yang memiliki riwayat gangguan 

kejiwaan pasca persalinan serta mengalami gejala kecemasan maupun stres dapat juga 

terdeteksi melalui kunjungan antenantal yang teratur pada ibu hamil (Vijayaselvi, 2015). 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Woods, Melville, dan Guo (2010), melakukan 

penelitian dengan populasi ibu hamil yang tinggal di perkotaan menemukan bahwa 

78% mengalami stres psikososial antenantal dari tingkat yang rendah hingga sedang, 

dan 6% mengalami tingkat stres yang tinggi. Stres dan cemas yang parah pada masa 
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kehamilan akan dapat memberikan efek buruk pada perkembangan janin, dikarenakan 

produksi hormon stres yang berlebihan pada ibu hamil. Hormon stres dapat menghambat 

pertumbuhan janin yang menyebabkan kelahiran prematur (Schtenner dan Tanner, 2011), 

selain itu menjadikan ibu hamil mengalami risiko yang tinggi berkenaan dengan masalah 

kesehatan, misalnya pre-ekelamsi hingga kematian pada ibu dan anak (Lobel, dkk., 

2000).

Stres pada ibu hamil dapat dibagi dalam tiga tahapan. Tahap pertama adalah pada 

triwulan pertama, yaitu pada saat usia kehamilan satu hingga tiga bulan. Perasaan kesal 

dan stres terjadi karena adanya perubahan hormon, yang nantinya dapat mempengaruhi 

kejiwaan ibu. Tahap kedua saat triwulan kedua, yaitu kehamilan empat hingga enam bulan, 

ibu hamil sudah mulai terbiasa dengan kondisinya. Sedangkan, tahapan ketiga, stres dan 

cemas pada ibu hamil akan meningkat kembali, karena umur kehamilan semakin menua 

dan semakin membesar, serta mulai memikirkan proses melahirkan dan kondisi bayi yang 

akan dilahirkannya (Nirwana, 2011). 

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

mengenai bagaimana perbedaan tingkat stres ibu hamil pada periode trisemester I, II, dan 

III di wilayah pesisir Surabaya.

METODE

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kuantitatif yang bersifat deskriptif , hal 

tersebut didasarkan pada pemecahan masalah berdasarkan fakta-fakta dan kenyataan-

kenyataan yang ada pada saat sekarang dan memusatkan pada masalah aktual yang terjadi 

pada saat penelitian. Jenis penelitian ini adalah survei dengan pendekatan deskriptif 

komparatif, artinya penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tes sebagai pengumpul 

data terhadap sampel dari populasi tertentu, dan selanjutnya di deskripsikan secara lebih 

lanjut dengan menggunakan model-model statistik untuk memberikan penegasan pada 

teori sebelumnya. Deskriptif komparatif adalah penelitian yang mempelajari fenomena 

yang terjadi pada dua objek atau lebih kemudian membandingkan fenomena-fenomena 

berdasarkan deskripsi data yang mendalam (Arikunto, 2000).
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Subyek penelitian ini adalah ibu hamil trisemester I, II, dan III yang mengikuti 

perawatan anenantal di 3 Puskesmas wilayah pesisir di Kota Surabaya, yakni Puskesmas 

Gunung Anyar, Puskesmas Kali Kedinding, dan Puskesmas Keputih Surabaya. Teknik 

pengumpulan data menggunakan kuesioner untuk mengukur tingkat stres pada ibu hamil 

trisemester I, II, dan III, yakni kuesioner Perceived Stress Scale (PSS). Semakin tinggi 

skor yang diperoleh individu pada skala Perceived Stress Scale, maka semakin tinggi 

pula Stres pada individu tersebut. Klasifikasi stress menurut Perceived Stress Scale dibagi 

menjadi 5 kelompok: (1) Normal, total 0-14; (2) Stres ringan, total skor 15-18 ; (3) Stres 

sedang, total skor 19-25; dan (4) Stres berat, total skor 26-33; (5) Stres Berat Sekali 34+ 

(Bhat, dkk., 2011). Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei-Juni 2018, dan mengambil 

tiga puskesmas di wilayah pesisir di Surabaya yakni Puskesmas Keputih, Puskesmas 

Kali Kedinding, dan Puskesmas Gunung Anyar, yang memenuhi kualifikasi terkumpul 

sebanyak 126 orang.

HASIL PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di tiga Puskesmas Wilayah Pesisir Kawasan Surabaya, 

yakni Puskesmas Keputih, Puskesmas Kali Kedinding, dan Puskesmas Gunung Anyar. 

Subyek penelitian ini sebanyak 126 ibu hamil, yang terdiri dari Trisemester I, II, dan III 

yang memenuhi kualifikasi. Adapun hasil penelitian adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Karakteristik Subjek

No Umur Frekuensi Persen (%)
1 < 20 tahun 2 1,6
2 21- 30 tahun 88 69,8
3 >30 tahun 36 28,6

Total 126 100

Urutan Kehamilan
1 Kehamilan Pertama 69 54,8
2 Kehamilan Kedua, dst 57 45,2

Total 126 100
Pekerjaan Frekuensi Persen (%)

1 Ibu Rumah Tangga 66 52.3
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No Umur Frekuensi Persen (%)

2
Wirausaha (Pengolahan ikan, 
pengasapan ikan)

27 21.4

3 Guru 9 7.2
4 Lain-lain 24 19.1

Total 126 100

Pendidikan Terakhir Frekuensi Persen (%)
1 SD 30 23,8
2 SMP 39 31
3 SMA 56 44,4
4 S1 1 0,8

Total 126 100

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa dari 126 subyek penelitian ibu 

hamil yang tersebar di tiga puskesmas, dominasi tertinggi ada pada kelompok umur 21-

30 tahun dengan perolehan 69,8% atau 88 ibu hamil. Selanjutnya untuk kelompok umur 

di atas 30 tahun sebanyak 28.6% atau 36 ibu hamil, dan subyek di bawah usia 20 tahun 

hanya ada 2 ibu hamil dengan persentase 1,6%.

Selain itu, peneliti juga melihat deskripsi subyek berdasarkan urutan kehamilan, 

dapat disimpulkan bahwa dari 126 subyek penelitian, 54,8% atau 69 subyek ibu hamil 

mengamini bahwa kehamilan yang dialaminya adalah kehamilan pertama, sedangkan 

urutan kehamilan kedua dan seterusnya, pada penelitian ini sebanyak 45,2% atau 57 

subyek ibu hamil. Sedangkan ditinjau dari pendidikan terakhir subyek di dominasi dengan 

riwayat pendidikan hingga SMA sebesar 44,4%, SMP sebesar 31%, SD sebesar 23,8%, 

dan hanya 1 ibu hamil dengan pendidikan terakhir S1 (0,8%).

Subyek penelitian terhadap para ibu hamil di kawasan pesisir tersebut di dominasi 

dengan pekerjaan sebagai Ibu Rumah Tangga, yakni sebanyak 52.3%, pekerjaan 

selanjutnya yakni sebagai wirausaha dengan persentase 21.4%, dan lain-lain yang tidak 

dapat diklasifikasikan sebanyak 19.1%. Sedangkan untuk pendapatan keluarga untuk 

tiap bulannya, sebanyak 57 orang atau 45.2% memiliki penghasilan dalam rentang Rp 

500.001- 1.000.000 untuk tiap bulannya. Hal tersebut nampak masih di bawah rata-rata 

UMR Kota Surabaya yakni sebanyak Rp. 3.500.000, 00. Karena hampir sebagian subyek 
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ibu hamil tersebut memiliki suami yang berprofesi sebagai nelayan, dimana tiap bulannya 

tidak dapat menentu, tergantung dari hasil tangkapan ikan yang di dapat.

Tabel 2. Analisis Chi-Square

Value df Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square 40.083a 4 .000
Likelihood Ratio 40.814 4 .000
Linear-by-Linear Association 24.389 1 .000
N of Valid Cases 126

Berdasarkan tabel di atas dengan menggunakan Chi-Square menegaskan bahwa 

kedua variabel memiliki taraf signifikansi sebesar 0,000; di mana hal tersebut dapat 

disimpulkan bahwa taraf signifikansi penelitian berada < dari 0,05. Kesimpulan yang 

dapat diambil adalah bahwa terdapat perbedaan tingkat stres pada ibu hamil antara 

trisemester I, II, dan III. 

Sedangkan, jika ditinjau dari perbedaan tingkat stres ibu hamil antara trisemester I, 

II, dan III; dapat ditinjau dari tabel crosstab berikut ini :

Tabel 3. Tabel Analisis Crosstab

Tingkat Stress
Total

Ringan Sedang Berat

Trisemester 

Trisemester I

Count 4 27 11 42

Expected Count 14.0 14.0 14.0 42.0

% within tingkat stress 9.52% 64.2% 26.28% 100.0%

Trisemester 
II

Count 21 19 2 42.0

Expected Count 14.0 14.0 14.0 42

% within tingkat stress 50% 45.2% 4.8% 100.0%

Trisemester 
III

Count 10 6 26 42

Expected Count 14.0 14.0 14.0 42.0

% within tingkat stress 23.8% 14.3% 61.9% 100.0%

Total

Count 35 52 39 126

Expected Count 35.0 52.0 39.0 126.0

% within tingkat stress 27.7% 41.4% 30.9% 100.0%
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Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa ibu hamil yang memiliki 

kehamilan di trisemester I, memiliki tingkat stres yang sedang (64,2%). Sebanyak 11 

orang ibu hamil mendapatkan tingkat stres berat (26.28%), dan 4 orang ibu hamil (9.52%) 

mengalami tingkat stres ringan.

Kehamilan trisemester II merupakan kehamilan yang signifikan menyenangkan 

dibandingkan dengan trisemester yang lain. Hal ini nampak terlihat dari hasil yang di 

dapat, sebanyak 50% menyatakan bahwa kehamilan di trisemester II memiliki tingkat 

stres yang ringan, dan sebanyak 45.2% mengalami stres sedang. Hanya 4.2% yang 

mengalami stres berat. Sedangkan untuk kehamilan di trisemester III, di dominasi oleh 

tingkat stres yang berat (61.9%). 10 orang ibu hamil merasa bahwa di kehamilan yang 

memasuki trisemester III ini mereka memiliki tingkat stres yang ringan (23.8%), dan 

yang mengalami tingkat stres sedang sebanyak 14.3%.

DISKUSI

Perbedaan tingkat stres yang dialami ibu hamil pada masa kehamilan tiga 

trisemester dimaknai oleh berbeda-beda oleh beberapa ibu hamil. Masa kehamilan 

merupakan kondisi yang penuh dengan gejolak dan stres di mana situasi dan kondisi 

yang kurang menyenangkan tersebut dikenal sebagai stressor, di mana dapat berdampak 

terhadap berbagai macam kelainan yang menyertainya, misalnya pre-eklampsia, 

kelahiran prematur (Lobel, dkk; 2000).; serta dapat berdampak terhadap status psikis 

pada perempuan hamil (Bjelica A dan Kapor-Stanulović N, 2004). Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa terdapat perbedaan stres pada ibu hamil antara trisemester I, II, dan 

III dengan menggunakan Chi-Square menegaskan bahwa kedua variabel memiliki taraf 

signifikansi sebesar 0,000. 

Stres selama masa kehamilan akan berdampak pada bayi yang akan dilahirkannya. 

Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lou, dkk (1992) yang 

menjelaskan bahwa ibu hamil yang mengalami stres dengan tingkatan berat menunjukkan 

peningkatan 50% melahirkan bayi yang prematur. Ibu hamil yang memiliki stres yang 

tinggi berasal dari status sosial ekonomi yang rendah, berusia kurang dari 20 tahun, 
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lajang, memiliki pendidikan yang kurang, dan tidak memiliki dukungan sosial (Marquis 

& Butler, 2001). Fenomena stres pada ibu hamil nampaknya masih banyak terjadi tidak 

hanya di daerah terpencil, daerah perkotaan khususnya daerah pesisir yang masih berada 

di kawasan perkotaan pun mengalami kejadian serupa. Ibu hamil mengalami stres yang 

tinggal di daerah perkotaan nampaknya lebih tinggi daripada ibu hamil yang mengalami 

stres di daerah pedesaan (Zust, B. Natwick, L. & Oldani, A., 2010). Hal tersebut juga 

ditemukan oleh penelitian yang dilakukan oleh Mumford, dkk (1997) bahwa diperkirakan 

sekitar 66% ibu hamil yang berada di Pakistan mengalami stres dan cemas pada masa 

kehamilan mereka. 

Sumber stres atau stressor sendiri ada beberapa macam. Stres dibagi menjadi tiga 

bagian yaitu stressor psikologi, stressor sosial, dan stressor fisik. Stresor fisik dapat 

ditandai dengan keadaan seseorang ketika merasakan ketidakpastian dalam masa depan 

atau pekerjaannya, bentuk dari stressor fisik dapat berupa polusi udara, suhu, suara bising, 

maupun obat-obatan. Sedangkan stressor psikologi dapat ditandai dengan perasaan 

gelisah, depresi, rasa takut. Biasanya stressor psikologi karena adanya trauma atau 

adanya ketidakpuasan dengan diri sendiri. Stresor yang ketiga adalah stressor sosial atau 

lingkungan. Lingkungan yang tidak nyaman dapat berpengaruh terhadap stres, seperti 

dukungan sosial (teman, masyarakat, keluarga) yang buruk (Priyoto, 2014).

Tiap semester selama kehamilan memiliki risiko gangguan psikologis masing-

masing bergantung pada usia kehamilan dan situasi yang memungkinkan terjadi stres 

pada saat kehamilan. Usia kehamilan yang high risk, yakni pada saat trisemester I dan 

III memiliki tingkat kecenderungan stres yang lebih tinggi daripada trisemester II (low 

risk) (Kurniawan, 2010). Penelitian tersebut sesuai dengan studi tentang ibu hamil yang 

menunjukkan bahwa satu dari sepuluh ibu hamil memiliki tingkat stres yang tinggi dan 

sekitar 40% ibu hamil mengalami stres dalam kategori sedang. 

Penelitian yang sudah dilakukan di beberapa Negara-negara Asia Timur menjelaskan 

bahwa stres pada masa kehamilan dihubungkan dengan morning sick; seperti mual, 

muntah, kelelahan di usia muda saat hamil, takut hamil, pendapatan yang rendah, dan 

kurangnya dukungan sosial dari sekitarnya (Schatz, dkk., 2012). Ibu hamil yang mengalami 
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stres, berhubungan erat dengan berbagai faktor, seperti faktor ekonomi, keluarga, sosial, 

lingkungan, dan ras/ etnis, karena hampir setengah wanita yang sedang hamil mengalami 

stres sedang hingga berat selama kehamilan (Husain, N dan Chaudhry, 2007). Beberapa 

stressor yang umumnya mempengaruhi wanita dalam kehamilan di seluruh dunia adalah 

energi yang rendah, kondisi kerja yang tidak menyenangkan, tanggung jawab keluarga dan 

rumah tangga yang berat, ketegangan dalam hubungan intim, dan komplikasi kehamilan 

(Schetter, C & Tanner, L., 2012). 

Penelitian ini menjabarkan bahwa tiap trisemester kehamilan mengalami tingkat 

stres yang berbeda, mulai dari stres ringan, sedang, hingga berat. Pada trisemester I yang 

terdiri dari 42 orang ibu hamil, 62%, menyatakan bahwa mereka dalam taraf tingkat 

stres yang sedang. Artinya, masa kehamilan pada trisemester I sangat perlu diperhatikan 

oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, terutama keluarga maupun pasangannya. Hal 

ini dikarenakan pada kehamilan trisemester I sering dianggap sebagai masa penyesuaian 

menerima perubahan fisik maupun psikologisnya bahwa ia sedang hamil. Sering kali 

ibu hamil mengalami perasaan sedih dan kecewa pada dirinya sendiri (Ramadani & 

Sudarmiati, 2013), maupun dihubungkan dengan morning sick yang dapat mengganggu 

aktivitas ibu hamil sehari-hari, seperti mual, muntah, dan enggan untuk makan. 

Trisemester awal kehamilan merupakan suatu penentuan serta mengkhawatirkan 

dari penantian (Nirwana, 2011), seperti mencari tahu tanda-tanda kehamilan agar dapat 

memastikan bahwa dirinya hamil. Para wanita hamil banyak mengalami stres maupun 

ketakutan pada fase ini, seperti perubahan fisik yang terjadi pada dirinya, bahkan 

psikologisnya pun ikut terguncang, jika ada pengalaman masa lalu yang membuatnya 

cemas. Menurt Burnasrd (1991), stres selama masa reproduksi dapat dihubungkan 

dengan tiga aspek, yaitu stres di dalam individu, stres yang disebabkan pihak lain, dan 

stres yang disebabkan oleh penyesuaian terhadap tekanan sosial. Stres yang terjadi dalam 

diri sendiri bisa disebabkan oleh adanya kegelisahan terhadap kemampuan beradaptasi 

dengan kejadian kehamilannya.

Hal tersebut, berbanding terbalik dengan masa kehamilan di trisemester II. Sebanyak 

50% menyatakan bahwa ketika masa kehamilan di trisemester II ini, mereka merasa senang, 
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karena masa-masa penyesuaian sudah terlampaui. Pada fase kehamilan di trisemester II 

ini, ibu hamil akan mengalami dua fase, yakni fase pra-quickening dan pasca-quickening. 

Fase pra-quickening adalah ketika ibu hamil mengalami dan mengevaluasi hubungan 

dirinya dengan orangtuanya, khususnya ibu. Sedangkan pasca-quickening, identitas 

keibuan yang muncul dan akan fokus pada kehamilan dan persiapan untuk menyambut 

lahirnya sang bayi. Perubahan ini akan menyebabkan sebagian ibu hamil menangis dan 

bersedih karena ia akan meninggalkan fase kehamilannya (Nirwana, 2011). Kehamilan 

trisemester II ini, ibu hamil relatif bebas dari segala masalah yang terjadi pada trisemester 

sebelumnya. Adanya perasaan aman dan nyaman dari perasaan cemas maupun khawatir 

yang sebelumnya ia rasakan (Ramadani & Sudarmiati, 2013).

Kehamilan di trisemester III, nampaknya menjadi sesuatu yang berat bagi ibu 

hamil. Sebanyak 61.9% merasakan bahwa memasuki kehamilan trisemester III, mereka 

mengalami stres yang berat. Adanya rasa senang dan penantian sang buah hati untuk 

melengkapi kegembiraan di tengah-tengah keluarga, mereka tidak sabar untuk menjadi 

seorang ibu (Clement, 1997)). Namun, ada yang merasa cemas dan waspada mengenai 

proses saat hamil, akankah bayi yang dilahirkan normal atau tidak, cemas akan bayi yang 

dikandungnya, rasa sakit, tubuh tidak seindah dulu, dan lain-lain (Diani & Susilawati, 

2013). Selain itu ibu hamil juga mulai merasakan ketidaknyamanan fisik, karena kesulitan 

untuk dapat tidur dengan nyenyak, yang disebabkan membesarnya perut ibu dan gerakan 

bayi, semakin lama semakin terasa (Nirwana, 2011). Sehingga, diharapkan para ibu hamil 

yang memasuki kehamilan trisemester III agar senantiasa berpikir positif selama masa 

kehamilan, untuk dapat meminimalisir tingkat stres yang dihadapi dan tidak berdampak 

pada kemungkinan buruk menjelang kelahiran. 

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Berdasarkan dari hasil analisa data, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan 

tingkat stres antara trisemester I, II, dan III yang mengikuti perawatan antenantal di 

Puskesmas X (Wilayah Pesisir) Kota Surabaya. Adapun pada kehamilan trisemester I 

mayoritas ibu hamil mengalami stres sedang (64,2%), kehamilan trisemester II mengalami 
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tingkat stres ringan (50%), sedangkan untuk kehamilan trisemester III mengalami stres 

berat (61,9%). Hasil penelitian ini akan menjadi basis data untuk merancang program 

promosi,dan preventif yang kaitannya dengan stres pada ibu hamil.

SARAN

Saran untuk peneliti selanjutnya, agar lebih memperhatikan kondisi eksternal 

ibu hamil dalam pemilihan subjek penelitian, seperti demografis subjek. Bagi pihak 

puskesmas, disarankan untuk memberdayakan posyandu menjadi lebih aktif kembali. 

Selain itu, adanya konseling individu maupun konseling kelompok yang dilakukan dapat 

membantu ibu hamil untuk dapat meminimalisir tingkat stres yang dihadapi. Sedangkan, 

bagi ibu hamil sendiri, agar senantiasa berpikir positif selama masa kehamilan. Selain 

itu, ibu hamil juga harus melakukan perawatan antenantal, di mana ibu hamil harus 

memeriksakan kehamilannya secara teratur, agar dapat mengantisipasi kemungkinan-

kemungkinan yang terjadi pada bayi yang dikandungnya dan ibu hamil.
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Abstrak. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan secara kuantitatif  variabel perceived 
autonomy support. Tuntutan sumber daya manusia bidang transportasi terus berkembang, baik 
kemampuan, skill, maupun jumlah tenaga kerja. Para taruna dituntut memaksimalkan proses 
belajar agar mencapai hasil yang baik. Salah satu faktor yang mempengaruhinya adalah perceived 
autonomy support. Subyek penelitian adalah taruna Program Diploma Pelayaran Universitas 
Hang Tuah angkatan 2017 jurusan Nautika, Teknika dan Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga. 
Teknik pengumpulan data menggunakan skala Likert yang dirancang oleh peneliti dengan 2 
indikator yaitu independence of  learning dan student habits. Analisa data penelitian menggunakan 
rumus mean teoritis dan mean empiris. Hasil analisis deskriptif  menunjukkan 14,58% subyek 
memiliki perceived autonomy support dalam kategori tinggi, 73,96% dalam kategori sedang dan 
11,46% dalam kategori rendah. Implikasi penelitian ini adalah pengajar lebih memperhatikan 
berlangsungnya proses pembelajaran, utamanya menciptakan suasana belajar yang dapat 
mendorong semangat belajar para taruna agar mampu menjalani dan menikmati setiap topik 
dan materi perkuliahan. 

Kata Kunci: Perceived Autonomy Support, Taruna Program Diploma Pelayaran Universitas Hang 
Tuah
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Abstract. This study aims to describe quantitatively single variable that is perceived autonomy 
support. The demand for human resources in the transportation sector continues to grow, 
both in terms of  ability, skill, and number of  workers. Cadets are required to maximize their 
learning process in order to achieve good results. One of  such factors that influenced it is 
perceived autonomy support. The research subjects were the cadets of  the Shipping Diploma 
Program at the University of  Hang Tuah class of  2017 majoring in Nautics, Engineering and 
Commercial Shipping Management. Data collection techniques using a Likert scale designed 
by researchers with 2 indicators, namely independence of  learning and student habits. 
Analysis of  research data using theoretical mean formulas and empirical mean. The results 
of  the descriptive analysis showed that 14.58% of  subjects had perceived autonomy support 
in the high category, 73.96% in the moderate category and 11.46% in the low category. 
The implication of  this research is that teachers should pay more attention to the ongoing 
learning process, especially creating a learning atmosphere that can encourage the learning 
spirit of  their cadets to be able to undergo and enjoy each topic and lecture material that they 
should learn.

Keyword: Perceived Autonomy Support, Cadets of  the Shipping Diploma Program at the 
University of  Hang Tuah

PENGANTAR

Dinamika dan tuntutan sumber daya manusia (SDM) bidang transportasi terus 

berkembang, tak terkecuali di sektor angkutan transportasi laut, baik menyangkut 

kemampuan, keterampilan, maupun jumlah tenaga yang juga terus meningkat. Tak hanya 

untuk memenuhi kapal-kapal dalam negeri (domestik), namun juga kapal asing, baik 

armada niaga, kapal penumpang, pesiar, peti kemas, kapal ikan, dan jenis kapal lainnya. 

International Maritime Organization (IMO) mensyaratkan semua pelaut di dunia, 

melakukan peningkatan kemampuan dan sertifikat pelaut sesuai Standards of Training, 

Certification and Watchkeeping (STCW) Amandemen Manila 2010 bahwa pelaut harus 

memiliki sertifikat kompetensi (COC) ataupun sertifikat ketrampilan (COP) harus 

ditingkatkan sesuai dengan STCW pelaut tidak diperbolehkan berlayar atau diturunkan 

dari kapal.

Program Diploma Pelayaran Universitas Hang Tuah sejak taruna masuk dituntut 

untuk menyiapkan SDM yang memiliki kemampuan intelektual yang baik, keterampilan 

menguasai teknik perkapalan bagi taruna jurusan teknika, menguasai keterampilan 
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penguasaan pengendalian kapal bagi jurusan nautika dan memiliki keterampilan 

pengelolaan kepelabuhan yang memadai bagi taruna jurusan program studi ketatalaksanaan 

pelayaran niaga & kepelabuhan (KPN). Untuk mewujudkan hal tersebut maka sejak 

awal taruna masuk dituntut untuk memaksimalkan proses belajar selama perkuliahan 

berlangsung agar dapat memahami materi kuliah dengan baik dan mencapai kelulusan 

dengan baik pula. Keterlibatan sisi afeksi, kognisi dan interaksi sosial pada taruna dalam 

proses belajar dikenal dengan istilah student engagement. Newmann, Wehlage & Lamborn 

(dalam Appleton, et al., 2008) student engagement sebagai investasi psikologis dan usaha 

yang dikerahkan anak didik terhadap pembelajaran, pemahaman atau penguasaan suatu 

pengetahuan, keterampilan atau karya yang menjadi tujuan dari kegiatan akademis.

Student engagement (keterlibatan belajar) sangat penting dalam mencapai prestasi 

belajar secara optimal. Miller et al (2011) menjelaskan bahwa student engagement 

(keterlibatan dalam pembelajaran) pada mahasiswa dapat dipengaruhi oleh faktor individu 

dan faktor pendidikan. Faktor individu yang berkontribusi dalam meningkatkan student 

engagement terdiri dari tiga faktor, yaitu: (1) perceived control and autonomy, mahasiswa 

merasa memiliki kemampuan untuk mempengaruhi hasil sosialnya. Mahasiswa dengan 

persepsi kontrol pribadi yang lebih tinggi memiliki keinginan untuk menyelesaikan 

tugas agar memuaskan dirinya; (2) persepsi terhadap lingkungan belajar. Lingkungan 

yang berkontribusi dalam meningkatkan student engagement yaitu jenis ruangan kelas, 

mahasiswa, dan karakteristik fakultas. Suasana lingkungan di mana pengajar berperilaku 

dengan mendukung mahasiswanya berhubungan positif dengan jumlah mahasiswa 

yang berpartisipasi selama di dalam kelas. Selanjutnya, fakultas dapat meningkatkan 

engagement pada mahasiswa dengan menunjukkan pencapaian dari mahasiswa; (3) 

motivasi berprestasi dan tujuan mahasiswa. Mahasiswa yang memiliki motivasi berprestasi 

cenderung terlibat dan mencari aktivitas yang berorientasi pada prestasi. Selanjutnya, 

mahasiswa yang memiliki tujuan dalam akademik akan memiliki pola pemikiran yang 

berbeda dari mahasiswa lain yang tidak memiliki tujuan.

Salah satu faktor individu yang mempengaruhi terbentuknya student engagement 

adalah perceived control and autonomy yang berupa perceived autonomy support. Kualitas 
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pengajaran merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi proses pembelajaran 

siswa (Wallace, Kersey, Ruzek, dalam Leon et al., 2018). Suatu pengajaran yang positif 

dapat dikarakteristikkan dengan cara meningkatkan kompetensi dan autonomy support 

(Jang, Reeve & Deci dalam Leon et al., 2018). Seorang pengajar yang memberikan 

autonomy support bagi siswanya haruslah dapat memberikan makna yang berbeda atau 

dapat menjelaskan tentang proses pembelajaran. 

Chaplin (dalam Aliyati & Yunanto, 2014) mendefinisikan perceived autonomy 

support sebagai perasaan menyadari adanya obyek dan kejadian berdasarkan panca 

indera. Sedangkan dalam konsep pembelajaran, menurut Deci dan Ryan dalam Troum, 

(2010) perceived autonomy support dalam konsep pembelajaran adalah keyakinan atau 

perasaan siswa yang dinyatakan dengan derajat di mana siswa menilai atau mengukur 

autonomy support dari pengajarnya. Autonomy mengacu pada hubungan antara kemauan 

dan tindakan; sejauh mana seseorang merasa bebas untuk menunjukkan perilaku 

pilihannya (Patrick et al., 1993). Dengan adanya perceived autonomy, mahasiswa merasa 

memiliki kemampuan untuk mempengaruhi hasil sosialnya. Mahasiswa dengan persepsi 

kontrol pribadi yang lebih tinggi memiliki keinginan untuk menyelesaikan tugas agar 

memuaskan dirinya. 

Perceived Autonomy Support dapat dilihat sebagai dukungan otonomi atau prakarsa 

diri. Individu yaitu siswa meyakini bahwa individu lain seperti guru, pengajar dapat 

memberikan mendukung prakarsa dirinya antara lain dalam bentuk (Aliyati dan Yunanto, 

2014) : 

Memberikan kesempatan untuk memilih dan memecahkan masalah sendiri, 1. 

Keterlibatan diri dalam suatu pengambilan keputusan2. 

Tidak memberikan tekanan pada apapun yang dilakukannya yang derajatnya dapat 3. 

dinilai dan dirasakan oleh siswa.

Macaskill dan Taylor (2010) menjelaskan bahwa setidaknya terdapat dua faktor 

dalam diri para pembelajar untuk melihat tingkat student autonomy. 
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1.  Independence of learning. Independence of learning atau kebebasan belajar 

merupakan faktor di mana seorang pembelajar menunjukkan keinginannya secara 

pribadi untuk menguasai materi pelajaran. Independence of learning yang tinggi 

akan cenderung menikmati topik-topik pelajaran yang ia dalami, tetap berusaha 

mendapatkan nilai maksimal walaupun tugas yang diberikan tergolong sulit, 

terbuka untuk pengalaman-pengalaman baru dalam proses belajar, menikmati 

tantangan belajar untuk bisa memahami lebih luas materi pelajaran, dan memahami 

tanggung jawabnya sebagai pembelajar untuk menguasai materi-materi pelajaran. 

Contoh tingkah laku dari faktor independence of learning ini adalah mahasiswa 

yang tidak mengeluh ketika mendapatkan tugas yang sulit dari dosen, mahasiswa 

bersemangat untuk mencari tahu lebih luas topik-topik perkuliahan lebih luas dari 

yang didapatnya di kelas. 

2.  Study habits. Study habits atau kebiasaan belajar menunjukkan tingkah laku dalam 

memanfaatkan waktu untuk belajar dan bagaimana sikapnya memandang proses 

belajar itu untuk dirinya sendiri. Faktor study habits ini direfleksikan mahasiswa 

membuat jadwal mengerjakan tugas segera setelah dosen memberikan tugas 

tersebut. 

Penelitian yang dilakukan oleh Aliyanti dan Yoenanto (2014) menunjukkan bahwa 

terdapat korelasi antara perceived autonomy support siswa terhadap guru dengan kreativitas 

siswa kelas XI di SMA Alam Insan Mulia Surabaya dengan nilai koefisien korelasi sebesar 

0,024. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Jani (2017) juga menunjukkan adanya 

hubungan antara perceived autonomy support berupa teacher support dengan student 

engagement pada siswa SMA dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,339. 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara kuantitatif tentang perceived 

autonomy support yang dirasakan oleh taruna Program Diploma Pelayaran Universitas 

Hang Tuah dalam proses belajarnya. Adanya perceived autonomy support yang positif 

yang dirasakan oleh para taruna tersebut berkaitan dengan dukungan yang diberikan 

pengajar dalam proses belajarnya, maka keterlibatan para taruna dalam belajar akan 

semakin positif pula. 
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METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif yang dimaksudkan 

untuk mengeksplorasi dan mengklarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan 

sosial dengan jalan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang 

diteliti. Variabel yang diteliti dalam penelitian ini adalah variabel tunggal yaitu perceived 

autonomy support taruna Program Diploma Pelayaran Universitas Hang Tuah dalam 

proses belajarnya. Perceived autonomy support dalam penelitian ini didefinisikan sebagai 

keyakinan atau perasaan siswa yang dinyatakan dengan derajat di mana mahasiswa 

(taruna) menilai atau mengukur dukungan otonomi dari para pengajarnya. Teknik 

pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan skala psikologi dengan model 

skala Likert yang dirancang sendiri oleh peneliti dengan menggunakan indikator yang 

didasarkan pada pendapat Macaskill dan Taylor (2010) untuk melihat tingkat otonomi 

pembelajar melalui 2 faktor, yaitu independence of learning dan study habits dan terdiri 

dari 25 aitem pernyataan. 

 Populasi dalam penelitian ini taruna PDP UHT angkatan 2017. Jumlah subyek 

dalam penelitian ini adalah sebanyak 96 orang taruna dari jurusan Teknika, Nautika dan 

Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga yang diambil dengan menggunakan teknik sampling 

berupa simple random sampling. Untuk menganalisa data penelitian yang dapat 

memberikan gambaran tentang perceived autonomy support digunakan rumus hitungan 

mean teoritis dan mean empiris.

HASIL PENELITIAN

Berdasarkan hasil penelitian, aitem-aitem yang valid pada alat ukur memiliki 

indeks diskriminasi aitem yang bergerak antara 0,349 sampai dengan 0,645. Adapun 

pada uji reliabilitas untuk skala perceived autonomy support ini diperoleh nilai koefisien 

reliabilitasnya sebesar 0,758 sehingga dikatakan reliabel. 

Berdasarkan hasil perhitungan analisis deskriptif, diperoleh hasil sebagaimana 

tertera pada tabel 1 berikut ini:
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Tabel 1. Hasil Deskriptif Tingkat Perceived Autonomy Support Subyek Penelitian

Range Jumlah Subyek Prosentase

BAIK 14 14.58%

SEDANG 71 73.96%

KURANG 11 11.46%

TOTAL 96 100.00%

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa dari 96 subyek dalam penelitian ini, 

14 orang subyek atau 14,58 % memiliki perceived autonomy support yang termasuk 

dalam kategori tinggi. Sedangkan perceived autonomy support yang termasuk dalam 

kategori sedang dimiliki oleh 71 orang subyek atau 73,96 % dari total subyek penelitian. 

Sementara itu, subyek yang memiliki perceived autonomy support yang termasuk dalam 

kategori rendah adalah 11 orang atau 11,46 % dari total subyek penelitian. 

Berdasarkan hasil perhitungan nilai rerata untuk masing-masing subindikator yang 

digunakan dalam penelitian ini, diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 2. Nilai Rerata Masing-Masing Subindikator

SUB INDIKATOR RERATA

Keinginan Menguasai Materi 5.47

Menikmati Topik Pelajaran 16.24

Berusaha Mendapat Nilai Maksimal Meskipun Sulit 12.2

Terbuka Pengalaman Baru 12.19

Memanfaatkan Waktu Belajar 8.78

Menyadari Pentingnya Proses Belajar 13.58

DISKUSI

Berdasarkan hasil penelitian ini, diperoleh data bahwa 73,96 % taruna Program 

Diploma Pelayaran Universitas Hang Tuah telah memiliki perceived autonomy support 

yang termasuk dalam kategori sedang dan 14, 58 % telah memiliki perceived autonomy 

support yang termasuk dalam kategori tinggi. Hal ini berarti bahwa sebagian besar taruna 
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yang menjadi subyek penelitian telah merasa cukup mendapatkan dukungan otonomi dari 

para pengajarnya. Para taruna ini merasa cukup mendapat dukungan untuk dapat secara 

mandiri dan bebas dalam menunjukkan perilaku pilihannya dalam proses belajar dengan 

tetap mengikuti ketentuan yang ada. Adanya perceived autonomy support yang positif 

membuat mahasiswa merasa memiliki kemampuan untuk mempengaruhi hasil sosialnya. 

Mahasiswa dengan persepsi kontrol pribadi yang lebih tinggi memiliki keinginan untuk 

menyelesaikan tugas agar memuaskan dirinya. Adanya perceived autonomy support 

yang positif dapat dilihat sebagai dukungan otonomi atau prakarsa diri. Sejalan dengan 

pendapat Aliyati dan Yunanto (2014) individu, dalam hal ini adalah taruna PDP UHT, 

meyakini bahwa pengajar dapat memberikan mendukung prakarsa dirinya antara lain 

dalam bentuk memberikan kesempatan untuk memilih dan memecahkan masalah sendiri, 

memberikan kesempatan untuk melibatkan diri dalam suatu pengambilan keputusan dan 

tidak memberikan tekanan pada apapun yang dilakukannya yang derajatnya dapat dinilai 

dan dirasakan oleh siswa.

Namun demikian, 11 orang subyek penelitian ini atau 11,46 % masih memiliki 

perceived autonomy support yang termasuk dalam kategori rendah. Hal ini berarti bahwa 

masih ada taruna PDP UHT yang menjadi subyek penelitian yang merasakan belum 

cukup mendapat dukungan otonomi dari pengajar untuk memiliki kontrol pribadi yang 

lebih tinggi dalam menyelesaikan tugas agar memuaskan dirinya. Kemungkinan hal ini 

dapat disebabkan karena adanya sistem pembelajaran di PDP UHT yang cukup berat dan 

keras sehingga masih terdapat taruna-taruna yang merasakan bahwa proses pembelajaran 

yang dijalani belum cukup dapat membuat para taruna tersebut dapat mandiri dan bebas 

dalam menentukan perilaku belajarnya. 

Berdasarkan hasil di atas dapat dilihat bahwa subindikator yang paling dominan 

dalam membentuk perceived autonomy support pada subyek penelitian adalah subindikator 

menikmati topik pelajaran. Bagaimana kesempatan yang diberikan pengajar kepada 

taruna untuk dapat menikmati topik pelajaran akan membentuk persepsi tentang otonomi 

dan kemandirian para taruna tersebut dalam belajar. Demikian juga sebaliknya. Adapun 
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subindikator yang juga memberikan kontribusi yang cukup besar dalam membentuk 

perceived autonomy support pada subyek penelitian adalah subindikator menyadari 

pentingnya proses pembelajaran. Besarnya kesempatan yang diberikan pengajar 

kepada taruna untuk menyadari pentingnya proses belajar dapat membentuk persepsi 

para taruna tentang otonomi dan kemandirian dalam belajar. Sedangkan subindikator 

berusaha mendapatkan nilai yang maksimal meskipun mendapatkan tugas yang sulit serta 

subindikator terbuka pada pengalaman baru memberikan kontribusi yang hampir sama 

dalam membentuk perceived autonomy support pada subyek penelitian. Subindikator 

memanfaatkan waktu belajar dan sub indikator keinginan mengusai materi memberikan 

kontribusi yang cenderung kurang dominan untuk membentuk perceived autonomy 

support pada subyek penelitian. 

Dari penjabaran tersebut, maka dapat dilihat bahwa semakin positif kesempatan 

yang diberikan oleh pengajar kepada taruna untuk dapat menikmati topik pelajaran secara 

mandiri, maka semakin positif perceived autonomy support yang dimiliki oleh para taruna. 

Bagaimana para taruna merasa mendapatkan kesempatan untuk secara mandiri menemukan 

cara untuk menikmati tantangan belajar agar bisa memahami lebih luas materi pelajaran, 

dan memahami tanggung jawabnya sebagai pembelajar untuk menguasai materi- materi 

pelajaran dapat membuat para taruna memiliki perceived autonomy support yang positif. 

Adanya perceived autonomy support yang positif akan dapat membuat taruna semakin 

memiliki student engagement yang tinggi pula. Kualitas pengajaran merupakan salah satu 

faktor yang dapat mempengaruhi proses pembelajaran siswa (Wallace, Kersey, Ruzek, 

dalam Leon et al., 2018). Suatu pengajaran yang positif dapat dikarakteristikkan dengan 

cara meningkatkan kompetensi dan autonomy support (Jang, Reeve & Deci dalam Leon 

et al., 2018). Seorang pengajar yang memberikan autonomy support bagi siswanya 

haruslah dapat memberikan makna yang berbeda atau dapat menjelaskan tentang proses 

pembelajaran. Hal tersebut akan dapat meningkatkan keterlibatan siswa, dalam hal ini 

adalah taruna Program Diploma Pelayaran Universitas Hang Tuah, untuk semakin terlibat 

dengan proses pembelajarannya. 
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KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa taruna Program Diploma 

Pelayaran Universitas Hang Tuah yang menjadi subyek penelitian rata-rata memiliki 

perceived autonomy support yang termasuk dalam kategori sedang (73,96 % dari total 

populasi). Para taruna ini merasakan adanya dukungan otonomi yang cukup dari pengajar 

untuk dapat secara mandiri dan bebas dalam menunjukkan perilaku pilihannya dalam 

proses belajar dengan tetap mengikuti ketentuan yang ada. Sedangkan sub indikator yang 

paling dominan dalam membentuk perceived autonomy support pada subyek penelitian 

adalah sub indikator menikmati topik pelajaran di mana subindikator ini menjelaskan 

bahwa bagaimana kesempatan yang diberikan pengajar kepada taruna untuk dapat 

menikmati topik pelajaran akan membentuk persepsi tentang otonomi dan kemandirian 

para taruna tersebut dalam belajar. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perceived autonomy support yang dimiliki 

oleh para taruna termasuk dalam kategori sedang dan masih perlu ditingkatkan. Sedangkan 

subindikator yang paling dominan dalam membentuk perceived autonomy support adalah 

subindikator menikmati topik pelajaran. Hal ini mengandung implikasi bahwa agar ke 

depan, para pengajar pada Program Diploma Pelayaran Universitas Hang Tuah lebih 

memperhatikan bagaimana berlangsungnya proses pembelajaran yang dilaksanakan, 

utamanya agar dapat menciptakan suasana belajar yang dapat mendorong semangat belajar 

para taruna untuk dapat menjalani dan menikmati setiap topik dan materi perkuliahan 

yang disampaikan. Dengan demikian diharapkan keterlibatan para taruna dalam belajar 

dapat meningkat dan tujuan belajar akan dapat tercapai secara lebih optimal. 

Meskipun penelitian ini telah diusahakan dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur 

ilmiah, namun demikian masih memiliki beberapa keterbatasan. Keterbatasan tersebut 

yaitu mencakup subyek penelitian yang hanya diambil dari angkatan 2017 saja yang 

masih berada pada tahun pertama sehingga belum menggambarkan bagaimana kondisi 

perceived autonomy support para taruna angkatan yang telah berada di tahun kedua 

maupun tahun ketiga. Selain itu, adanya keterbatasan pengambilan data yang hanya 
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dengan menggunakan alat ukur berupa kuesioner terkadang jawaban yang diberikan 

subyek kurang menunjukkan keadaan yang sebenarnya. 

SARAN

Untuk semakin meningkatkan keterlibatan para taruna dalam belajar melalui 

perceived autonomy support, hal yang dapat disarankan adalah diharapkan para pengajar 

di lingkungan Program Diploma Pelayaran Universitas Hang Tuah dapat memberikan 

dukungan kepada para taruna untuk dapat menikmati topik pelajarannya. Metode belajar 

berupa diskusi kelas, diskusi kelompok maupun metode student centre learning dapat 

diterapkan untuk menumbuhkan keterlibatan belajar para taruna. Para pengajar dapat 

berperan sebagai fasilitator untuk memberikan dukungan dan bimbingan dalam proses 

belajar para taruna. 

Selain itu, bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk lebih memperluas karakteristik 

subyek penelitian pada para taruna di tahun kedua dan ketiga agar dapat memberikan 

informasi yang lebih mendalam tentang perceived autonomy support yang dimiliki oleh 

para taruna Program Diploma Pelayaran Universitas Hang Tuah. 
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Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepercayaan diri terhadap 
kecemasan berbicara di depan kelas pada mahasiswa semester II STAKN Kupang tahun 
2017/2018. Metode yang dipakai adalah metode kuantitatif  dengan menggunakan Skala 
Kepercayaan Diri berdasarkan teori Lauster (dalam Bukhori, 2016) dan Skala Kecemasan 
Berbicara berdasarkan teori Semiun (2006). Sampel dalam penelitian ini adalah 98 mahasiswa 
semester II STAKN Kupang dengan menggunakan teknik pengambilan sampel Simple 
Random Sampling. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi sederhana. Diperoleh hasil 
bahwa: 1). Tingkat kepercayaan diri mahasiswa semester II berada pada kategori sedang yaitu 
sebesar 33,7%. 2). Tingkat kecemasan berbicara di depan kelas pada mahasiswa semester 
II berada pada kategori sedang yaitu sebesar 30,6 %. 3). Terdapat signifikansi pengaruh 
negatif  antara Kepercayaan Diri terhadap Kecemasan Berbicara sebesar 39,2%. Artinya jika 
indikator kepercayaan diri naik 1 poin, maka kecemasan berbicara turun sebesar 0,870 kali. 
Jika kepercayaan diri adalah 0 maka kecemasan berbicara adalah 256,183. 

Kata Kunci: Kecemasan Berbicara, Kepercayaan Diri, Mahasiswa 
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Abstract. This study aims to determine the influence of  self  confidence on the speaking 
anxiety in front of  the class in second semester students of  STAKN Kupang in 2017/2018. 
The method used quantitative method using the Confidence Scale based on Lauster’s theory 
(in Bukhori, 2016) and Speaking Anxiety Scale based on Semiun’s theory (2006). The sample 
in this study were 98 second semester students of  STAKN Kupang using Simple Random 
Sampling technique. The analysis technique used is simple regression analysis. The results 
obtained are: 1). The confidence level of  second semester students is in the medium category 
which is 33.7%. 2). The level of  speaking anxiety in front of  the class in the second semester 
students is in the medium category, which is 30.6%. 3). There is a significant negative influence 
between Self  Confidence and Speaking Anxiety is 39.2%. This means that if  the confidence 
indicator rises 1 point, then speaking anxiety falls by 0.870 times. If  confidence is 0 then 
speaking anxiety is 256,183.

Keyword: Anxiety Speaking, Self-Confidence, Student

PENGANTAR

Setiap mahasiswa dituntut untuk mampu berbicara di depan kelas ketika proses 

perkuliahan berlangsung. Kemampuan berbicara mahasiswa berkaitan dengan interaksinya 

terhadap dosen dan mahasiswa lainnya, misalnya melalui metode presentasi, tanya jawab, 

diskusi kelompok bahkan hanya sekedar memimpin doa untuk memulai dan mengakhiri 

perkuliahan. Bagi mahasiswa, tampil dan berbicara di depan kelas bukanlah suatu hal 

yang mudah, khususnya bagi mahasiswa semester awal yakni semester satu atau dua 

karena mereka masih dalam proses memasuki lingkungan yang baru, yang sangat berbeda 

dengan lingkungan pendidikan di SMA atau lingkungan di mana berada sebelumnya yang 

jarang melakukan kegiatan berbicara di depan kelas.

Penelitian yang dilakukan oleh Mangampang (2017) kepada mahasiswa jurusan 

Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sanata 

Dharma Angkatan 2016 mengenai tingkat kecemasan mahasiswa berbicara di depan umum 

dan implikasinya terhadap pengembangan bimbingan peningkatan percaya diri berbicara 

di depan kelas, didapatkan hasil bahwa mahasiswa jurusan Bimbingan dan Konseling 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sanata Dharma Angkatan 2016 

berada pada tingkat kecemasan sedang dan rendah. Mangampang menjabarkan bahwa 
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kecemasan pada diri mahasiswa muncul karena merasa gugup, malu, takut ditertawai dan 

merasa tidak didengarkan.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Wahyuni (2014) kepada mahasiswa 

Program studi Psikologi angkatan 2009 dan 2010 Universitas Mulawarman Samarinda 

mengenai hubungan antara kepercayaan diri dengan kecemasan berbicara di depan 

umum pada mahasiswa psikologi didapatkan hasil bahwa faktor lain yang menyebabkan 

mahasiswa mengalami kecemasan ketika berbicara di depan umum adalah kurangnya rasa 

percaya diri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang negatif antara 

kepercayaan diri dengan kecemasan berbicara di depan umum. Hal ini berarti semakin 

tinggi kepercayaan diri menandakan semakin rendah kecemasan berbicara di depan 

umum. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah kepercayaan diri menandakan semakin 

tinggi kecemasan berbicara di depan umum pada mahasiswa Program studi Psikologi 

angkatan 2009 dan 2010 Universitas Mulawarman.

Penulis melakukan wawancara terhadap 10 orang mahasiswa semester II STAKN 

Kupang, yang terbagi atas jurusan PAK, jurusan Konseling dan jurusan Musik Gerejawi. 

Delapan mahasiswa menunjukkan kriteria kecemasan berbicara dan ketidakpercayaan diri 

di mana mereka mengaku bahwa mereka takut dalam menyatakan pendapat ketika berada 

di dalam kelas dengan alasan takut berbicara salah dan takut ditertawai oleh teman-teman 

karena merasa memiliki kemampuan berpikir dan kemampuan berbahasa yang tidak sebaik 

teman-teman yang lain sehingga mereka takut memberikan pendapat di kelas ataupun 

sekedar memimpin doa. Mereka juga tidak yakin dengan kemampuan mereka sehingga 

takut bertanya dan menjawab ketika presentasi di kelas, serta tidak memiliki perasaan 

optimis dan mudah menyerah dengan tugas yang diberikan oleh dosen. Mereka mengaku 

sering menundukkan kepala untuk bersembunyi jika dosen memberikan pertanyaan atau 

meminta pendapat di kelas. Mereka juga sering mengalami keringat secara berlebihan, 

gemetaran, gugup dan tegang ketika hendak presentasi di kelas. Para subjek memiliki 

perasaan takut jika harus berhadapan dengan situasi presentasi. Bahkan mereka beberapa 

kali tidak menghadiri perkuliahan karena tugas presentasi dengan alasan takut untuk 

mempresentasikan tugas mereka. Mereka tidak mempercayai kemampuan mereka sendiri 
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sehingga sering melakukan plagiat tugas dari internet atau dari teman, bahkan meminta 

teman mengerjakan tugas karena merasa tidak sanggup mengerjakan tugas. 

Sementara itu, dua mahasiswa lainnya menunjukkan ciri yang cukup percaya diri dan 

tidak terlalu mengalami kecemasan saat berbicara di depan kelas. Para subjek mengaku 

bahwa mereka sudah terbiasa dengan situasi presentasi dan diskusi karena sering mengikuti 

organisasi sejak SMA hingga sekarang. Subjek merasa percaya akan kemampuan yang 

dimilikinya dan memiliki keberanian serta keinginan untuk mendapatkan nilai yang baik 

dari dosen sehingga membuat dirinya selalu termotivasi untuk berbicara di dalam kelas 

dan selalu mengerjakan tugas yang diberikan oleh dosen. Menurut subjek lebih baik 

berusaha sendiri karena akan lebih dihargai oleh dosen.

Menurut Lauster (dalam Kristanto, dkk., 2014), Kepercayaan diri merupakan 

keyakinan atas kemampuan diri sendiri sehingga dalam tindakannya seorang tidak terlalu 

cemas, merasa bebas untuk melakukan hal-hal yang sesuai keinginan dan bertanggung 

jawab atas perbuatannya, sopan dalam berinteraksi dengan orang lain, serta memiliki 

dorongan berprestasi sekaligus dapat mengenal kelebihan dan kekurangan diri sendiri. 

Menurut Lauster dalam (Bukhori, 2016), Aspek-aspek kepercayaan diri meliputi 4 

hal yaitu: 

Yakin pada kemampuan sendiri, artinya keyakinan pada diri sendiri pada semua a. 

hal yang berhubungan dengan kemampuan dirinya dalam mengevaluasi dan 

menghadapi hal-hal tersebut. 

Mampu mengambil keputusan sendiri, artinya kemampuan untuk menentukan b. 

pilihan atau keputusan untuk melakukan suatu tindakan tanpa keterlibatan orang 

lain. Individu yang percaya diri berani menerima dan menghadapi penolakan orang 

lain, yaitu berani menjadi diri sendiri.

Mempunyai rasa positif pada diri, artinya menilai baik diri sendiri entah dari c. 

pandangan ataupun perbuatan sehingga timbul rasa positif atas dirinya dan masa 

depan. Individu yang percaya diri biasanya menyenangkan, mampu melihat 

kehidupan dari sisi yang cerah serta mencari pengalaman dan hasil yang bagus, 

mempunyai pengendalian diri yang baik, memiliki internal locus of control 



Kesehatan Mental Masyarakat Pesisir   |  79 

(memandang keberhasilan atau kegagalan, dari usaha diri sendiri dan tidak mudah 

menyerah pada nasib atau keadaan), mempunyai cara pandang positif terhadap diri 

sendiri.

Berani menyatakan pendapat, artinya mampu mengemukakan apa yang ada dalam d. 

benaknya kepada orang lain tanpa paksaan atau keraguan yang menghambat 

pengungkapannya.

Menurut Semiun (2006), kecemasan adalah suatu keadaan tegang yang berhubungan 

dengan ketakutan, kekhawatiran, perasaan-perasaan bersalah, perasaan tidak aman 

dan kebutuhan akan kepastian. Kecemasan pada dasarnya merupakan suatu respons 

terhadap apa yang terjadi. Salah satu kecemasan yang sering dialami oleh banyak orang 

terkhususnya mahasiswa adalah kecemasan berbicara di depan kelas. Menurut Burgoon 

& Ruffner (dalam Anggraini, dkk., 2017), kecemasan berbicara di kenal dengan istilah 

communication apprehension, adalah segala bentuk reaksi negatif dari individu berupa 

kecemasan yang dialami seseorang ketika komunikasi, baik itu kecemasan berbicara di 

muka umum maupun kecemasan komunikasi antar pribadi. Sementara itu menurut Carl 

Rogers (dalam Anggraini, dkk., 2017), kecemasan berbicara adalah perasaan yang gugup 

dan tidak nyaman yang dialami individu ketika melakukan presentasi di depan publik, 

rasa takut untuk berbicara di hadapan banyak orang.

Menurut Semiun (2006), terdapat 4 aspek Kecemasan Berbicara di Depan Kelas, 

yaitu:

Aspek suasana hati. Aspek suasana hati dalam gangguan kecemasan merupakan a. 

bentuk kecemasan yang meliputi tegang, panik, depresi dan mudah marah.

Aspek kognitif. Aspek kognitif dalam gangguan kecemasan menujukan b. 

kekhawatiran dan keprihatinan mengenai bahaya yang akan datang. Individu 

cenderung menghabiskan banyak waktu untuk khawatir mengenai hal-hal yang 

tidak menyenangkan (mengerikan) yang mungkin terjadi dan kemudian dia 

merencanakan bagaimana dia harus menghindari hal-hal tersebut.

Aspek somatik. Aspek somatik dari kecemasan dapat dibagi menjadi dua kelompok c. 

yaitu pertama adalah Aspek langsung yang terdiri dari keringat, mulut kering, sulit 
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bernapas/bernapas pendek, denyut nadi cepat, tekanan darah meningkat, kepala 

terasa berdenyut-denyut, pusing dan otot terasa tegang. Sedangkan yang kedua 

adalah apabila kecemasan berkepanjangan maka akan berkembang menjadi tekanan 

darah meningkat secara kronis, sakit kepala, dan gangguan pencernaan. 

Aspek motorik. Orang-orang yang cemas sering merasa tidak tenang, gugup, kegiatan d. 

motorik terjadi tanpa arti dan tujuan, misalnya kaki mengetuk-ngetuk, menggaruk-

garuk kepala, menggoyangkan kaki, menggigit pulpen dan sebagainya.

Menurut Rahkmat (dalam Anggraini, dkk., 2017), menjelaskan faktor-faktor 

kecemasan berbicara di depan kelas sebagai berikut: 

Tidak tahunya individu mengenai apa yang harus dilakukan. a. 

Ketidakpercayaan diri yang disebabkan oleh persepsi negatif yang dimiliki individu b. 

dalam pengalaman yang tidak menyenangkan yang dialami individu ketika berbicara 

di depan publik. 

Ketidakmampuan individu untuk berbaur dan menyesuaikan diri dengan c. 

lingkungannya dapat menyebabkan individu menarik diri dan cenderung mengalami 

kecemasan ketika menjalin komunikasi.

Kepercayaan diri merupakan keyakinan atas kemampuan diri sendiri, yaitu setiap 

aspek kelebihan yang dimilikinya dan keyakinan tersebut membuatnya merasa mampu 

untuk bisa mencapai berbagai tujuan di dalam hidupnya. Aspek-aspek kepercayaan 

diri meliputi yakin pada kemampuan sendiri, mampu mengambil keputusan sendiri, 

memiliki rasa positif pada diri sendiri dan berani menyatakan pendapat. Seorang yang 

memiliki aspek-aspek di atas dapat dikatakan memiliki kepercayaan diri yang tinggi. 

Seseorang dengan kepercayaan diri yang tinggi,dalam tindakannya ia tidak terlalu cemas 

dikarenakan ia percaya akan kemampuannya dan berani dalam menyatakan pendapat. 

Seorang mahasiswa yang memiliki kepercayaan diri yang tinggi dapat berbicara di dalam 

kelas dengan baik dan tidak cemas. Kecemasan berbicara di dalam kelas diakibatkan 

oleh kurangnya kepercayaan diri dalam seorang mahasiswa. Hal ini dapat menimbulkan 

ketakutan untuk bertanya, menjawab, memberikan pendapat dan melakukan presentasi 
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di kelas. Kecemasan berbicara di dalam kelas dapat ditandai dengan aspek-aspek seperti: 

aspek motorik (khawatir yang berlebihan, mudah panik/marah, dan lain-lain), aspek 

kognitif (berpikiran negatif, tidak mampu berpikir), aspek somatik (keringat secara 

berlebihan, kepala pusing, dan lain-lain), dan aspek motorik (melakukan kegiatan yang 

tidak memiliki arti/tujuan dan gugup).

Kepercayaan diri dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor fisik, mental 

dan sosial. Sementara kecemasan berbicara di pengaruhi oleh beberapa faktor yakni 

ketidaktahuan, ketidakpercayaan diri dan tidak mampu untuk berbaur. Berdasarkan hal 

tersebut, kepercayaan diri yang rendah merupakan salah satu faktor dalam kecemasan 

berbicara di dalam kelas pada mahasiswa. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis dalam 

penelitian ini adalah terdapat pengaruh kepercayaan diri terhadap kecemasan berbicara di 

depan kelas pada mahasiswa semester II STAKN Kupang tahun 2017/2018.

METODE 

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang digunakan untuk meneliti pada 

populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, 

analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang 

telah ditetapkan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa semester II 

STAKN Kupang jurusan Pendidikan Agama Kristen, Pastoral Konseling dan Musik 

Gerejawi yang berjumlah 490 orang. Menurut Arikunto (dalam Dimyati, 2013), apabila 

subjeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semuanya, sehingga penelitiannya 

merupakan “penelitian populasi”. Selanjutnya, apabila jumlah subjeknya besar, dapat 

diambil 10-15% atau 20-25% atau lebih tergantung dari beberapa hal seperti keterbatasan 

dana, tenaga dan waktu. Karena populasi berjumlah 490 orang dan penulis mengambil 

20% dari populasi tersebut, maka sampel dalam penelitian ini berjumlah 98 orang. Teknik 

pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah Simple Random Sampling, sehingga 

sampel yang berjumlah 98 orang dipilih secara acak pada mahasiswa semester II jurusan 

Pendidikan Agama Kristen, Pastoral Konseling dan Musik Gerejawi tanpa melihat umur, 

suku, jenis kelamin, pengalaman berorganisasi dan hal-hal lainnya.
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Dalam memperoleh data mengenai pengaruh kepercayaan diri terhadap kecemasan 

berbicara di depan kelas, penulis menyusun dua instrumen yang terdiri atas skala 

kepercayaan diri yang disusun berdasarkan aspek-aspek menurut Lauster (dalam Bukhori, 

2016) dan skala kecemasan berbicara yang disusun berdasarkan aspek-aspek menurut 

Semiun (2006). Instrumen penelitian yang telah disusun dengan menggunakan skala 

likert dibuat dalam bentuk Checklist (√), dengan tanda checklist diberikan pada alternatif 

jawaban yang telah tersedia di dalam kolom instrumen. Alternatif jawaban yang dipakai 

adalah Sangat Sesuai (SS), Sesuai (S), Kurang Sesuai (KS), Tidak Sesuai (TS) dan Sangat 

Tidak Sesuai (STS). Pernyataan-pernyataan dalam skala yang dipakai dalam penelitian 

ini terdiri dari pernyataan favorable dan unfavorable. 

Hasil penelitian diolah dengan pendekatan analisis teoretik-deskriptif yang 

menekankan analisisnya pada data-data numerikal yang diolah dengan metode statistika. 

Setelah mendapatkan data mentah, berbagai jawaban responden dikategorikan dalam lima 

kelas interval. Untuk kepercayaan diri interval kelasnya adalah sangat tinggi (skor 186-

120), tinggi (skor 170–185), sedang (skor 153169-), rendah (skor 137152-), dan sangat 

rendah (skor 112136-). Sementara untuk kecemasan berbicara interval kelasnya adalah 

sangat tinggi (skor 167206-), tinggi (skor 141166-), sedang (skor 114140-), rendah (skor 

88113-), dan sangat rendah (skor 4887-). Teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik 

regresi linear sederhana dan tabulasi silang (cross-tabulation) dengan menggunakan alat 

bantu SPSS 20.

HASIL PENELITIAN

Deskripsi Hasil Penelitian Kepercayaan Diri

Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan di STAKN Kupang pada Mahasiswa 

Semester II Jurusan Pendidikan Agama Kristen, Musik Gerejawi dan Pastoral Konseling 

yang berjumlah 98 orang dan menggunakan instrumen sebanyak 42 butir diperoleh hasil 

penelitian sebagai berikut:
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Tabel 1. Deskripsi Pengukuran Kepercayaan Diri

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid

112-136 Sangat Rendah 14 14.3 14.3 14.3
137-152 Rendah 14 14.3 14.3 28.6
153-169 Sedang 33 33.7 33.7 62.2
170-185 Tinggi 23 23.5 23.5 85.7
186-210 Sangat Tinggi 14 14.3 14.3 100.0
Total 98 100.0 100.0

Dari tabel di atas, diketahui bahwa Kepercayaan Diri mahasiswa semester II 

STAKN Kupang berada yang pada kategori sangat tinggi 14 orang (14,3%), kategori 

tinggi 23 orang (23,5 %), kategori sedang yaitu 33 orang (33,7%), kategori rendah 14 

orang (14,3%) dan kategori sangat rendah14 orang (14,3%). Dengan demikian dapat 

dikatakan bahwa kepercayaan diri mahasiswa semester II STAKN Kupang berada pada 

kategori sedang dengan persentase 33,7%.

Dari hasil tabulasi silang pada skala Kepercayaan Diri per jenis kelamin, didapati 

hasil bahwa dari total sampel 38 mahasiswa Laki-laki, terdapat 5 orang (13,2%) dengan 

kategori sangat tinggi, 12 orang (31,6%) kategori tinggi, 14 orang (36,8%) kategori 

sedang, 4 orang (10,5%) kategori rendah dan 3 orang (7,9%) kategori sangat rendah. 

Sedangkan dari total sampel 60 mahasiswa Perempuan, terdapat 7 orang (11,7%) kategori 

sangat tinggi, 13 orang (21,7%) kategori tinggi, 19 orang (31,7%) kategori sedang, 11 

orang (18,3%) kategori rendah dan 10 orang (16,7%) kategori sangat rendah.

Deskripsi Hasil Penelitian Kecemasan Berbicara Di Depan Kelas

Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan di STAKN Kupang pada Mahasiswa 

Semester II Jurusan Pendidikan Agama Kristen, Musik Gerejawi dan Pastoral Konseling 

yang berjumlah 98 orang dan menggunakan instrumen sebanyak 48 butir diperoleh hasil 

penelitian sebagai berikut: 
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Tabel 2. Deskripsi Pengukuran Kecemasan Berbicara

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid

48-87 Sangat Rendah 21 21.4 21.4 21.4
88-113 Rendah 25 25.5 25.5 46.9
114-140 Sedang 30 30.6 30.6 77.6
141-166 Tinggi 20 20.4 20.4 98.0
167-206 Sangat Tinggi 2 2.0 2.0 100.0
Total 98 100.0 100.0

Dari tabel di atas, diketahui bahwa Kecemasan berbicara di depan kelas pada 

mahasiswa semester II STAKN Kupang berada yang pada kategori sangat tinggi 2,0%, 

kategori tinggi 20,4%, kategori sedang yaitu 30,6%, kategori rendah 25,5% dan kategori 

sangat rendah 21,4%. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Kecemasan berbicara di 

depan kelas pada mahasiswa semester II STAKN Kupang berada pada kategori sedang 

dengan persentase 30,6%.

Dari hasil tabulasi silang pada skala Kecemasan Berbicara Di Depan Kelas per jenis 

kelamin, didapati hasil bahwa dari total sampel 38 mahasiswa Laki-laki, terdapat 1 orang 

(2,6%) dengan kategori sangat tinggi, 9 orang (23,7%) kategori tinggi, 9 orang (23,7%)

kategori sedang, 10 orang (26,3%) kategori rendah dan 9 orang (23,7%) kategori sangat 

rendah. Sedangkan dari total sampel 60 mahasiswa Perempuan, terdapat 1 orang (1,7%) 

kategori sangat tinggi, 11 orang (18,3%) kategori tinggi, 21 orang (35%) kategori sedang, 

15 orang (25%) kategori rendah dan 12 orang (20%) kategori sangat rendah.

Uji Hipotesis

Dalam penelitian ini dilakukan uji regresi sederhana untuk mengetahui pengaruh 

antara variabel kepercayaan diri (X) terhadap kecemasan berbicara di depan kelas (Y). 

Output SPSS untuk uji regresi sederhana penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Pengukuran Pengaruh Kepercayaan Diri terhadap Kecemasan Berbicara

R R Squared Eta Eta Squared

Kecemasan * Percaya Diri -.626 .392 .915 .837
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Tabel di atas menunjukkan bahwa perolehan nilai R adalah -0,626 dan nilai R 

Squared berada pada kisaran 0,392. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Kepercayaan 

Diri (X) memiliki pengaruh negatif terhadap variabel Kecemasan Berbicara di depan 

Kelas (Y). artinya bahwa jika nilai kepercayaan diri meningkat, maka akan diikuti dengan 

turunnya kecemasan berbicara. Nilai R Squared yang berada pada kisaran 0,392 setara 

dengan 39,2%. Artinya bahwa signifikansi pengaruh antara Kepercayaan Diri (X) terhadap 

Kecemasan Berbicara di depan Kelas (Y) adalah sebesar 39,2%, sedangkan sisanya 

sebesar 60,8% disebabkan oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

Tabel 4. Koefisien

Unstandardized Coefficients
Standardized 
Coefficients t Sig.

B Std. Error Beta
Kepercayaan Diri -.870 .111 -.626 -7.866 .000
(Constant) 256.183 18.178 14.093 .000

Pada tabel coefficients menunjukkan nilai sig. adalah 0,000 (<0,05) dengan 

demikian nilai B (256.183) adalah signifikan. Maka persamaan regresi yang tepat untuk 

kedua variabel adalah:

Y=256,183+(-0,870X)

 =256,183-0,870X

Dengan  X= Kepercayaan Diri

  Y= Kecemasan Berbicara di depan Kelas

Artinya jika indikator kepercayaan diri mengalami kenaikan 1 poin, maka kecemasan 

berbicara di depan umum mengalami penurunan sebesar 0,870 kali. Konstanta sebesar 

256,183 artinya jika kepercayaan diri adalah 0 maka kecemasan berbicara di depan kelas 

adalah 256,183.

Dengan demikian hipotesis yang diajukan pada bab sebelumnya yaitu terdapat 

pengaruh kepercayaan diri terhadap kecemasan berbicara di depan kelas pada mahasiswa 

semester II STAKN Kupang tahun 20172018/ terbukti dan diterima.
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DISKUSI

Berdasarkan hasil pengukuran di atas membuktikan bahwa tingkat kepercayaan 

diri mahasiswa semester II STAKN Kupang berada pada kategori sedang yaitu sebesar 

33,7%. Sedangkan hasil pengukuran juga didapati bahwa tingkat kecemasan berbicara di 

depan kelas pada mahasiswa semester II STAKN Kupang berada pada kategori sedang 

yaitu sebesar 30,6%.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dari tabel Measures of Association di 

dapatkan hasil bahwa nilai R adalah -0,626, maka terdapat pengaruh negatif Kepercayaan 

diri terhadap Kecemasan berbicara di depan kelas pada mahasiswa semester II STAKN 

Kupang. Artinya bahwa bila ada peningkatan skor kepercayaan diri maka akan diikuti 

dengan turunnya skor kecemasan berbicara di depan kelas Nilai R Square 0,392 

membuktikan bahwa kepercayaan diri memiliki pengaruh terhadap kecemasan berbicara 

di depan kelas sebesar 39,2%, sedangkan sisanya sebesar 60,8% dipengaruhi oleh faktor 

lain yang tidak diteliti oleh penulis dalam penelitian ini.

Menurut Hakim (dalam Mangampang, 2017), kepercayaan diri merupakan 

keyakinan atas kemampuan diri sendiri, yaitu setiap aspek kelebihan yang dimilikinya 

dan keyakinan tersebut membuatnya merasa mampu untuk bisa mencapai berbagai tujuan 

di dalam hidupnya. Aspek-aspek kepercayaan diri menurut Lauster (dalam Bukhori, 

2016), meliputi yakin pada kemampuan sendiri, mampu mengambil keputusan sendiri, 

memiliki rasa positif pada diri sendiri dan berani menyatakan pendapat. Mahasiswa yang 

memiliki aspek-aspek di atas dapat dikatakan memiliki kepercayaan diri yang tinggi. 

Mahasiswa dengan kepercayaan diri yang tinggi, dalam tindakannya ia tidak terlalu cemas 

dikarenakan ia percaya akan kemampuannya dan berani dalam menyatakan pendapat. 

Seorang mahasiswa yang memiliki kepercayaan diri yang tinggi dapat berbicara di dalam 

kelas dengan baik dan tidak cemas. 

Kecemasan berbicara di dalam kelas diakibatkan oleh kurangnya kepercayaan 

diri dalam seorang mahasiswa. Hal ini dapat menimbulkan ketakutan untuk bertanya, 

menjawab, memberikan pendapat dan melakukan presentasi di kelas. Kecemasan 
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berbicara di dalam kelas dapat ditandai dengan aspek-aspek menurut Semiun (2006) 

seperti: aspek motorik (khawatir yang berlebihan, mudah panik/marah, dan lain-lain), 

aspek kognitif (berpikiran negatif, tidak mampu berpikir), aspek somatik (keringat secara 

berlebihan, kepala pusing, dan lain-lain), dan aspek motorik (melakukan kegiatan yang 

tidak memiliki arti/tujuan dan gugup).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, mahasiswa semester II STAKN 

Kupang sering takut dalam menyatakan pendapat ketika berada di dalam kelas dengan 

alasan takut berbicara salah dan takut ditertawai oleh teman-teman. Mereka juga tidak 

yakin dengan kemampuan mereka sehingga takut bertanya dan menjawab ketika presentasi 

di kelas, serta tidak memiliki perasaan optimis dan mudah menyerah dengan tugas yang 

diberikan oleh dosen sehingga sering melakukan plagiat tugas.

Mahasiswa juga mengaku bahwa mereka merasa memiliki kemampuan berpikir 

dan kemampuan berbahasa yang tidak sebaik teman-teman yang lain sehingga mereka 

takut ditertawai ketika memberikan pendapat di kelas ataupun sekedar memimpin 

doa. Hal tersebut mengakibatkan para mahasiswa sering menundukkan kepala untuk 

bersembunyi jika dosen memberikan pertanyaan atau meminta pendapat di kelas. Mereka 

juga sering mengalami keringat secara berlebihan, gemetaran, gugup dan tegang ketika 

hendak presentasi di kelas. Bahkan mereka mengambil keputusan untuk tidak menghadiri 

perkuliahan karena tugas presentasi dengan alasan takut untuk mempresentasikan tugas 

mereka. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh kepercayaan diri terhadap 

kecemasan berbicara di depan kelas adalah 39,2%. Sedangkan sisanya bisa dipengaruhi 

oleh faktor lainnya seperti menurut Rahkmat (dalam Anggraini, dkk., 2017), bahwa selain 

kepercayaan diri, faktor lain yang mempengaruhi kecemasan berbicara di depan kelas 

adalah ketidaktahuan individu mengenai apa yang harus dilakukan. Hal ini berkaitan 

dengan budaya dan pola asuh orang tua di rumah serta lingkungan asalnya di mana 

anak tidak dididik dengan pola asuh demokrasi sehingga anak tidak terbiasa dalam 

berpendapat karena selalu dituntut untuk mendengar perkataan orang tua. Selain itu ada 
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faktor ketidakmampuan individu untuk berbaur dengan lingkungan. Hal ini berkaitan 

dengan pribadi seseorang yang tidak terbiasa terlibat dalam lingkungan masyarakat dan 

organisasi sehingga akan kesulitan dalam berbaur dengan orang-orang dan menimbulkan 

ketidakpercayaan diri. Berbeda dengan mereka yang sering terlibat dalam organisasi 

karena di sana mereka bertemu banyak orang dan belajar untuk bergaul serta saling 

bertukar pendapat.

Solusi bagi para mahasiswa agar dapat meningkatkan kepercayaan diri menurut 

Perry (2006) adalah percaya terhadap kelebihan dan kemampuan sendiri tanpa merasa 

ragu atas apa yang dimiliki, tidak takut untuk gagal, tidak membandingkan diri dengan 

orang lain serta tidak mengkhawatirkan anggapan orang lain. Kepercayaan diri juga 

dapat ditumbuhkan melalui pelatihan dan konseling dari konselor agar mahasiswa dapat 

beradaptasi dengan lingkungan baru sehingga tidak memiliki rasa rendah diri saat berada 

dalam situasi baru.

Sementara itu, solusi untuk mengatasi masalah kecemasan berbicara di depan kelas 

bagi setiap mahasiswa menurut Sujinah (2017) adalah dengan cara mempersiapkan bahan 

untuk presentasi dengan baik dengan cara belajar. Hal berikut adalah dengan latihan 

berbicara secara terus-menerus di depan cermin untuk melihat tampilan dan gaya yang 

berkaitan dengan bahasa tubuh. Kejujuran juga perlu, yaitu jujur bahwa anda sedang 

gugup saat berbicara serta tidak memiliki perasaan untuk mencari kesempurnaan dapat 

membantu mental untuk tidak terlalu merasakan kecemasan. Memiliki pengetahuan, 

kepercayaan diri dan penguasaan situasi akan membuat seseorang tidak akan mengalami 

kecemasan ketika berbicara. 

Kepercayaan diri dan keterampilan berbicara adalah hal yang dapat dipelajari 

sehingga selain mahasiswa dapat mempelajarinya secara pribadi, dosen juga dapat 

mengambil bagian untuk menumbuhkan rasa percaya diri dan meningkatkan 

keterampilan berbicara pada mahasiswa. Dosen dapat memperhatikan mahasiswa yang 

memiliki kepercayaan diri yang rendah dan sering mengalami kecemasan berbicara di 

depan kelas agar dilatih dengan sabar menggunakan metode pembelajaran yang tepat 
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agar menumbuhkan kepercayaan diri pada mahasiswa dan membuat ia terbiasa dengan 

keadaan berbicara di depan kelas agar tidak lagi mengalami kecemasan saat berbicara di 

depan umum.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat 

diambil kesimpulan bahwa terdapat pengaruh antara kepercayaan diri dengan kecemasan 

berbicara di depan kelas pada mahasiswa semester II STAKN Kupang tahun 20172018/ 

sebesar 39,2%. Dengan melihat hasil pengaruh kepercayaan diri terhadap kecemasan 

berbicara di depan kelas pada mahasiswa semester II STAKN Kupang tahun 20172018/ 

yang ada maka dapat dikatakan pengaruhnya tergolong pada kategori sedang.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan serta kesimpulan yang telah 

diuraikan di atas, maka penulis ingin memberikan saran bagi seluruh mahasiswa semester 

II untuk meningkatkan kepercayaan diri dengan cara yakin pada kemampuan sendiri, 

mampu mengambil keputusan sendiri, memiliki rasa positif pada diri sendiri dan berani 

menyatakan pendapat. Mahasiswa juga diharapkan mampu menekan kecemasan saat 

berbicara di depan kelas dengan cara belajar agar memiliki pengetahuan, memiliki 

kepercayaan diri dan mampu berbaur atau beradaptasi dengan keadaan yang baru.

Sedangkan saran penulis bagi dosen adalah agar para dosen mampu memperhatikan 

mahasiswa yang memiliki kepercayaan diri yang rendah dan sering mengalami kecemasan 

berbicara di depan kelas agar dilatih dengan sabar menggunakan metode pembelajaran 

yang tepat agar menumbuhkan kepercayaan diri pada mahasiswa dan membuat ia terbiasa 

agar tidak lagi mengalami kecemasan saat berbicara di depan kelas.



90  |   Prosiding Seminar dan Temu Ilmiah Nasional Psikologi Kemaritiman

DAFTAR ACUAN

Anggraini, Y. Syaf, A. & Murni, A. 2017. Hubungan Antara Berpikir Positif Dengan 
Kecemasan Komunikasi Pada Mahasiswa. Jurnal Psikologi. 1. 1. 32-33.

Arikunto, 2013. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: PT. Rineka 
Cipta.

Bukhori, B. 2016. Kecemasan Berbicara Di Depan Umum Ditinjau Dari Kepercayaan 
Diri Dan Keaktifan Dalam Organisasi Kemahasiswaan. Jurnal Komunikasi Islam. 
6, 1, 160-165

Dimyati, J. 2013. Metodologi Penelitian Pendidikan & Aplikasinya: Pada Pendidikan 
Anak Usia Dini. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Kristanto, P.H. Sumardjono, & Setyorini. 2014. Hubungan Antara Kepercayaan Diri 
Dengan Kecemasan Dalam Menyusun Proposal Skripsi. Jurnal Satya Widya, 30,1, 
43-48. 

Mangampang, K. 2017. Tingkat Kecemasan Mahasiswa Berbicara Di Depan Umum 
Dan Implikasinya Terhadap Pengembangan Bimbingan Peningkatan Percaya Diri 
BerbicaraDi Depan Kelas. Skripsi. Yogyakarta: FKIP Universitas Sanata Dharma.

Perry, M. 2006. Confidence Boosters: Pendongkrak Kepercayaan Diri (terjemahan: 
Suharmoko). Jakarta: Erlangga.

Semiun, Y. 2006. Kesehatan Mental 2. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.

Semiun, Y. 2006. Teori Kepribadian dan Terapi Psikonalitik Freud. Yogyakarta: 
Kanisius.

Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan 
R&D. Bandung: Alfabeta.

Sujinah. 2017. Menjadi Pembicara Terampil. Yogyakarta: Deepublish.

Wahyuni, S. 2014. Hubungan Antara Kepercayaan Diri Dengan Kecemasan Berbicara 
di Depan Umum pada Mahasiswa Psikologi. eJournal Psikologi, 2, 1, 50-64.



Kesehatan Mental Masyarakat Pesisir   |  91 

6

STUDI DESKRIPTIF TENTANG KEMATANGAN 
PERSEPSI VISUAL MOTORIK ANAK USIA PRASEKOLAH 

DI PESISIR KENJERAN SURABAYA

Puri Aquarisnawati
Fakultas Psikologi Universitas Hang Tuah

puri.aquarisnawati@hangtuah.ac.id

Abstrak. Tujuan dalam penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana kematangan persepsi 
visual motorik pada anak usia prasekolah di wilayah pesisir Kenjeran Surabaya. Penelitian ini 
menggunakan pendekatan kuantitatif  dan termasuk jenis penelitian deskriptif. Variabel dalam 
penelitian ini merupakan variabel tunggal, yaitu kematangan persepsi visual motorik. Subyek 
penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah anak usia prasekolah yang bersekolah 
di Taman Kanak-Kanak tingkat B di 3 (tiga) sekolah yang berada di pesisir Kenjeran Surabaya. 
Alat ukur yang digunakan untuk mendeteksi gangguan emosi anak usia sekolah adalah Bender 
Gestalt versi pertama. Reliabilitas Tes Bender Gestalt versi pertama ini tergolong tinggi. 
Berdasarkan hasil penelitian dari Miller (dalam Koppitz, 1973), reliabilitas Tes Bender Gestalt 
r = 0,83 – 0,96. Tes Bender Gestalt dianalisis dengan menggunakan Developmental Age. Dari 
hasil analisa data yang telah dilakukan dengan menggunakan, maka dapat disimpulkan bahwa 
57 dari 58 siswa memiliki kemampuan persepsi visual motor yang tergolong telah matang 
sesuai dengan usianya, dengan kata lain dapat dikatakan bahwa 57 siswa tersebut memiliki 
kesiapan yang cukup dalam menempuh jenjang pendidikan selanjutnya, yaitu Sekolah Dasar. 
Sehingga diprediksi akan cukup mampu mengikuti proses belajar seperti membaca, menulis, 
dan berhitung. Terdapat 1 orang dari 58 siswa tingkat B yang memiliki kemampuan persepsi 
visual motor yang tergolong belum cukup matang sesuai dengan usianya, dengan kata lain 
dapat dikatakan bahwa 1 siswa tersebut memiliki kesiapan yang masih perlu ditingkatkan 
dalam menempuh jenjang pendidikan Sekolah Dasar.

Kata Kunci: Bender Gestalt, Kematangan Visual Motor, Anak Usia Prasekolah
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Abstract. The purpose of  the study was to find out how the maturity of  visual motor 
perception in pre-school age in the coastal region of  Kenjeran Surabaya. This study uses a 
quantitative approach and includes a type of  descriptive research. This research use a single 
variable, namely the maturity of  motor visual perception. The research subjects used in 
this study were pre-school aged children who attended B-level Kindergarten in 3 (three) 
schools located on the Kenjeran coast of  Surabaya. The measuring instrument used to detect 
emotional disturbances in school age children is the first version of  Bender Gestalt. The 
reliability of  the first version of  the Bender Gestalt Test is quite high. Based on the results 
of  research from Miller (in Koppitz, 1973), the reliability of  the Bender Gestalt Test r = 
0.83 - 0.96. The Bender Gestalt test was analyzed using Developmental Age. From the results 
of  data analysis that has been done using, it can be concluded that 57 out of  58 students 
have motorized visual perceptions that are classified as mature according to their age, in 
other words it can be said that 57 students have sufficient readiness to take the next level of  
education. namely Elementary School. So that it is predicted that it will be able to follow the 
learning process such as reading, writing, and counting There are 1 person out of  58 level B 
students who have motorized visual perception abilities that are classified as not yet mature 
enough according to their age, in other words it can be said that 1 student has readiness that 
still needs to be improved in taking elementary school education.

Keyword: Bender Gestalt, Visual-Motor Maturity, Pre-School Age 

PENGANTAR

Wilayah pesisir sebagai wilayah daratan yang berbatasan dengan laut memiliki 

karakteristik masyarakat yang tergolong unik sehingga memiliki banyak hal yang dapat 

dikaji secara ilmiah. Kondisi sosial ekonomi, budaya, dan pendidikan masyarakat pesisir 

menjadi suatu kondisi yang menarik untuk diteliti lebih lanjut.

Berbagai aspek dari masyarakat pesisir dapat dipelajari, dikaji dan diteliti untuk 

mendapatkan sesuatu yang dapat diberikan bagi masyarakat, karena tidak bisa dipungkiri 

bahwa masyarakat pesisir di Indonesia berjumlah sangat banyak mengingat negara 

Indonesia adalah negara maritim yang memiliki wilayah pesisir terbesar.

Beberapa aspek yang berkaitan dengan masyarakat pesisir dapat dikaji untuk 

dikembangkan untuk kepentingan pengembangan masyarakat pesisir sendiri. Dalam 

kajian psikologis masyarakat pesisir, pendidikan anak-anak usia dini menjadi suatu kajian 

yang menarik perhatian peneliti. Dalam banyak aspek, pendidikan anak-anak di wilayah 
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pesisir saat ini telah banyak mendapatkan perhatian dari pemerintah. Terbukti dengan 

semakin banyaknya sekolah yang didirikan di sekitar wilayah pesisir. 

Anak-anak usia prasekolah adalah salah satu aspek yang saat ini banyak disentuh 

oleh pemerintah, mengingat pentingnya pendidikan prasekolah bagi anak-anak sebagai 

bekal menempuh jenjang pendidikan sekolah dasar, maka diperlukan deteksi dini yang 

tepat untuk melihat kesiapan anak dalam memasuki jenjang sekolah dasar.

Masa kanak-kanak adalah salah satu tahap perkembangan yang dilalui oleh setiap 

individu. Di mana pada masa kanak-kanak inilah yang menjadi dasar dari segala aspek 

kehidupan ketika individu tersebut dewasa. Begitu pentingnya masa kanak-kanak sehingga 

baik orang tua, guru, maupun orang terdekat anak hendaknya menciptakan suasana dan 

kondisi yang positif agar tahap perkembangan ini dapat dilalui dengan baik. 

Salah satu tugas perkembangan yang dilalui adalah masa prasekolah, yaitu ketika anak 

duduk di bangku Taman Kanak-Kanak (TK). Pada masa ini anak mendapatkan stimulasi-

stimulasi yang bertujuan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki anak sesuai dengan 

usia perkembangannya masing-masing. Hal ini bertujuan untuk mempersiapkan anak 

dalam memasuki sekolah dasar, baik secara fisik maupun psikologis. Namun sayangnya 

konsep pendidikan yang seharusnya diterapkan di Taman Kanak-Kanak menjadi kurang 

pas sebagai akibat adanya tuntutan di jenjang sekolah dasar yang menginginkan anak bisa 

membaca, menulis, dan menghitung.

Hal ini membuat konsep pendidikan di Taman Kanak-Kanak yang seharusnya 

memberikan stimulasi-stimulasi agar mengembangkan potensi yang dimiliki anak 

berdasarkan keunikan dan usia perkembangannya menjadi tercampur dengan pembelajaran 

membaca, menulis dan menghitung secara intens. Pada pendidikan di Taman Kanak-

Kanak, pembelajaran membaca, menulis dan menghitung sebenarnya tidak harus 

dilakukan secara intensif atau ditekankan, melainkan cukup dengan mengenalkan anak 

terhadap angka dan huruf dengan cara yang menyenangkan sesuai dengan tema yang 

sedang dibahas.

Akan tetapi tetap saja, sebagian Taman Kanak-Kanak memberikan pembelajaran 

membaca, menulis dan menghitung ini secara intens kepada peserta didiknya dalam 



94  |   Prosiding Seminar dan Temu Ilmiah Nasional Psikologi Kemaritiman

rangka mempersiapkan masing-masing peserta didik memasuki jenjang sekolah dasar. 

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi pendahuluan terhadap beberapa Taman 

Kanak-Kanak di sekitar pesisir Kenjeran Surabaya, peneliti menemukan terdapat 

beberapa TK yang memberikan pembelajaran secara intensif tentang membaca, menulis 

dan menghitung terhadap peserta didiknya.

Dalam hal kesiapan belajar, salah satu tokoh psikologi, Hurlock (1998) 

mengungkapkan bahwa kesiapan sekolah terdiri dari kesiapan secara fisik dan psikologis. 

Meliputi kesiapan emosi, sosial, dan intelektual. Berkaitan dengan hal tersebut, kematangan 

persepsi visual-motor sangat diperlukan untuk mempersiapkan anak memasuki sekolah 

dasar. Persepsi visual melibatkan indera mata sebagai satu-satunya alat indera yang 

paling banyak menerima informasi dari lingkungan. Melalui indera mata, seorang anak 

dapat mengenali informasi secara visual untuk kemudian memunculkan reaksi terhadap 

informasi tersebut. Reaksi atau respons terhadap informasi yang diterima secara visual 

akan melibatkan kemampuan motorik dalam bentuk tindakan aktif ketika merespons. 

Dalam hal pendidikan, kematangan Persepsi Visual-Motor tentunya memiliki 

berperan dalam proses anak dalam belajar dan diperlukan anak agar dapat melaksanakan 

tugas-tugasnya ketika memasuki sekolah dasar, contohnya seperti menulis, membaca, 

maupun dalam kegiatan lain yang melibatkan persepsi visual dan motorik anak. Sehingga 

dengan demikian, mengetahui taraf kematangan persepsi visual motorik seorang anak, 

akan lebih mudah mengetahui kelemahan-kelemahan yang dialaminya, sehingga dapat 

dibuat suatu perencanaan terapi untuk mengatasi kelemahan tersebut untuk kemudian 

anak dapat memperoleh bantuan dan terapi yang tepat dan efisien.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti ingin meneliti tentang kematangan persepsi visual 

motorik anak usia prasekolah khususnya di daerah pesisir Kenjeran Surabaya. Penelitian 

ini akan menggunakan salah satu alat tes untuk melihat kematangan persepsi visual 

motorik anak-anak, yaitu Bender Gestalt versi pertama. Peneliti tertarik untuk mengkaji 

Bender Gestalt ini dikarenakan alat ini dapat mengkaji banyak hal yang berkaitan 

dengan kematangan yang telah dicapai oleh anak-anak. Kematangan inilah yang dapat 
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menjadi tolak ukur apakah anak ini telah berkembang sesuai dengan usianya atau masih 

memerlukan bimbingan agar kemampuannya matang sesuai dengan usianya.

 Berdasarkan uraian di atas, peneliti ingin melihat kematangan persepsi visual 

motorik pada anak dengan tujuan untuk melihat kesiapan anak dalam menempuh jenjang 

pendidikan sekolah dasar. Sedangkan manfaat yang bisa didapat dalam penelitian ini 

adalah: (a) dapat digunakan untuk pengembangan bidang ilmu psikologi, khususnya 

pada psikologi perkembangan anak dan psikodiagnostika; (b) dapat digunakan sebagai 

salah satu acuan dalam mengkaji kematangan persepsi visual motorik pada anak; (c) 

dapat digunakan sebagai salah satu acuan dalam mengkaji dan meneliti Bender Gestalt 

Test sebagai salah satu alat psikodiagnostik yang dapat mendeteksi beberapa masalah 

perkembangan dan pendidikan.

Kematangan dapat didefinisikan sebagai proses mencapai kemasakan atau usia 

masak, merupakan proses perkembangan yang dianggap berasal dari keturunan atau 

merupakan tingkah laku khusus spesies (Chaplin, 2002).

Menurut Monks (1992) kematangan adalah suatu hasil akhir dari pertumbuhan dan 

perkembangan fisik yang disertai dengan perubahan perilaku, merupakan kemampuan 

yang berfungsi dalam tingkat yang lebih tinggi dari suatu fungsi perkembangan.

Persepsi merupakan proses kognitif penting yang disebut sebagai ‘awal dari 

mengetahui’. Persepsi adalah cara otak menginterpretasikan informasi yang ditangkap oleh 

reseptor-reseptor sensori (Upton, 2012). Persepsi ialah proses kognitif yang memberi arti 

kepada stimulus yang mengenai mata. Terjadinya persepsi karena adanya stimulus yang 

kemudian diinterpretasi sehingga memiliki arti. Jadi persepsi merupakan kemampuan 

tersendiri yang pada umumnya berdasarkan pengalaman masa-masa sebelumnya (Watson 

& Lindgren, 1973; dalam Widyana, 2009). 

Persepsi merupakan proses menggunakan pengetahuan sebelumnya untuk 

mengumpulkan dan menginterpretasikan stimulus yang ditangkap oleh indera. Persepsi 

menggabungkan aspek dunia luar (stimulus sensori) dan “inner world” (pengalaman 

sebelumnya) (Matlin, 1998; dalam Widyana, 2009). Persepsi visual adalah kemampuan 
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individu mengolah stimulus yang telah diterima oleh indra penglihatan menjadi 

pengetahuan mengenai objek stimulus tersebut (Wulan, 1988; dalam Widyana, 2009).

Penglihatan merupakan alat indera yang paling besar pengaruhnya bagi manusia, 

sebab sebagian besar informasi yang diterima dari luar adalah melalui penglihatan atau 

mata (Matlin, 1990; dalam Widyana, 2009). Sehubungan dengan hal di atas, dapat 

diasumsikan bahwa kemampuan persepsi visual adalah kemampuan yang sangat besar 

pengaruhnya dalam kehidupan manusia pada umumnya (Widyana, 2009).

Persepsi visual menurut Froman, 1986 (dalam Abianti, dkk., 2000) terjadi oleh dua 

macam penglihatan, yaitu penglihatan peripheral dan penglihatan foveal. Lebih lanjut, 

persepsi visual adalah kemampuan mengolah stimulus yang telah diterima oleh indra 

penglihatan menjadi pengetahuan mengenai objek tersebut. Kemampuan persepsi visual 

ini erat kaitannya dengan kemampuan membaca (Widyana, 2009).

Anak-anak yang memiliki kesulitan untuk menulis, terhambat oleh karena koordinasi 

mata-tangan yang kurang baik, dan anak-anak yang sukar mengenal kata dimungkinkan 

mengalami gangguan dalam mempersepsi bentuk dasar (Abianti, dkk., 2000).

Perkembangan perseptual motor memungkinkan anak untuk belajar tentang diri 

dan lingkungannya sehingga anak dapat membuat keputusan yang lebih baik tentang 

bagaimana mengelolanya (Papalia, 2014).

Pengalaman motorik secara bersama-sama dengan adanya perubahan tubuh, akan 

mempertajam dan memodifikasi persepsi pemahaman anak tentang apa yang mungkin 

terjadi jika anak bergerak dengan cara tertentu. Hal ini adalah hubungan dua arah antara 

persepsi dan tindakan, dimediasi oleh otak yang berkembang, memberikan anak informasi 

yang berguna tentang diri sendiri dan lingkungannya (Adolph & Eppler, 2002; dalam 

Papalia, 2014).

Pada anak usia prasekolah yaitu ketika anak berusia 3-6 tahun (Papalia, 2014), terjadi 

perkembangan yang besar terhadap keterampilan motoriknya, terutama keterampilan 

motorik kasar dan motorik halus. Keterampilan motorik kasar yaitu suatu keterampilan 

atau kegiatan yang dilakukan anak seperti berlari, melompat, memanjat dengan lebih 

cepat. Sedangkan keterampilan motorik halus dapat dilihat dari beberapa kegiatan 
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misalnya mengancingkan baju, menulis, menggambar. Sehingga ketika mengembangkan 

keterampilan motorik, anak prasekolah secara berkesinambungan menggabungkan 

kemampuan yang telah dimiliki dengan apa yang didapat untuk menghasilkan kecakapan 

yang lebih kompleks. Hal inilah yang dinamakan sebagai pengembangan kemampuan 

perseptual motor (Papalia, 2014).

Perseptual motorik berkaitan dengan fungsi kognitif dengan kemampuan gerak. 

Menurut Clifton (dalam Abianti, dkk., 2000) perseptual motorik terbentuk atas 2 sistem, 

yaitu sistem persepsi dan sistem indera. Baik sistem indera maupun sistem persepsi saling 

berhubungan, hal ini dibuktikan bahwa ketika individu sedang melakukan aktivitas gerak 

atau berperilaku, hal tersebut dilatarbelakangi oleh persepsi yang dibentuk oleh tiap-tiap 

individu. 

Aktivitas sensoris dan motorik cukup terkoordinasi sejak anak dilahirkan. Nampak 

pada saat bayi mulai meraih dan memegang benda sejak usia 4-5 bulan. Selanjutnya di usia 

5,6 bulan bayi dapat beradaptasi terhadap jangkauan untuk menggerak-gerakkan benda. 

Bahkan bayi dalam kelompok usia ini dapat menemukan sebuah mainan yang bercahaya 

meskipun ia tidak dapat melihat tangan sendiri. Inilah yang dinamakan kemampuan 

perseptual motorik sebagai hasil dari koordinasi sensoris dan motor (Papalia, 2014).

Persepsi secara dekat berhubungan dengan perkembangan motorik. Bahwa 

keterampilan motor tidak hanya berkaitan dengan kematangan, namun berkaitan juga 

dengan koordinasi aktif dari beragam sistem tindakan dalam lingkungan (Papalia, 

2014). 

Kematangan persepsi visual motorik dapat membantu melihat kesiapan kognitif 

anak untuk menghadapi tugas-tugas akademik anak di sekolah, seperti membaca, menulis, 

dan juga berhitung (Latifah & Suprawati, 2014). 

Berdasarkan beberapa teori yang telah disebutkan di atas, maka yang dimaksud 

dengan kematangan persepsi visual motor adalah suatu kondisi di mana anak telah mampu 

dalam mempersepsikan lingkungan melalui indera mata atau visual dan kemudian mampu 

memberikan respons secara aktif dan efektif melalui suatu tindakan yang melibatkan 

motorik.
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Usia anak prasekolah, menurut Papalia (2014) adalah anak yang berusia antara 3-6 

tahun. Anak usia prasekolah adalah anak yang berusia 3–6 tahun yang biasa mengikuti 

program prasekolah dan kinderganten. Sedangkan di Indonesia pada umumnya anak 

mengikuti program tempat penitipan anak 3 – 5 tahun dan kelompok bermain atau Play 

Group (usia 3 tahun), sedangkan pada anak usia 4 – 6 tahun biasanya mengikuti program 

taman kanak-kanak. (Biechler dan Snowman dari Patmonodewo, 2003). 

Menurut Santrock (2007) anak prasekolah tidak lagi bersusah-payah untuk tetap 

berdiri dan untuk bergerak. Saat anak menggerakkan kaki dengan lebih percaya diri dan 

membawa diri dengan lebih bertujuan, gerakan menjelajahi ruangan menjadi semakin 

otomatis. Saat anak berusia 3 tahun, anak menikmati gerakan sederhana seperti meloncat, 

melompat, dan berlari yang dilakukan untuk mendapatkan kesenangan dari aktivitas 

tersebut. Pada saat berusia 4 tahun, anak masih menikmati aktivitas yang sama, akan 

tetapi aktivitas untuk lebih menjelajahi dan berpetualang di lingkungannya menjadi lebih 

banyak. Misalnya memanjat dan menuruni anak tangga. Pada saat berusia 5 tahun anak 

akan semakin menjelajahi lingkungannya dengan aktif, misalnya memanjat objek tertentu 

dan berlari dengan lebih cepat (Santrock, 2007).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan termasuk jenis penelitian 

deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan terhadap variabel 

mandiri, yaitu tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang 

lain (Sugiyono, 1994). 

Variabel penelitian dapat diartikan sebagai sesuatu yang akan menjadi obyek 

pengamatan penelitian atau biasa disebut sebagai faktor yang berperan dalam penelitian 

atau gejala yang akan diteliti (Suryabrata, 2009). Variabel dalam penelitian ini merupakan 

variabel tunggal / single variable, yaitu kematangan persepsi visual motorik. 

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari unit analisa yang ciri-cirinya akan 

diduga (Singarimbun, 1989). Menurut Latipun (2002), populasi merupakan keseluruhan 

individu atau obyek yang diteliti yang memiliki beberapa karakteristik yang sama. Hadi 
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(2000) menambahkan bahwa populasi adalah seluruh penduduk yang dimaksudkan 

untuk diselidiki. Populasi dibatasi sejumlah penduduk atau individu yang paling sedikit 

mempunyai satu sifat yang sama. Subyek yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

seluruh populasi Taman Kanak-Kanak Tingkat B, yaitu di TK Romly Tamim, TK Ar-

Rahmah, TK Baiturrahim yang terdapat di daerah pesisir Kenjeran Surabaya.

Alat ukur yang digunakan untuk menggali informasi tentang koordinasi visual 

motorik anak usia prasekolah adalah tes Bender Gestalt. Penelitian ini sebagai penelitian 

lanjutan penggunaan Bender Gestalt untuk mengukur tingkat koordinasi visual motorik 

anak. Langkah awal analisis adalah dengan menggunakan Developmental Skoring System 

(Koppitz, 1963). Pada penelitian ini peneliti menggunakan pedoman skoring tersebut, 

yaitu berdasarkan the Developmental Bender Test Scoring System. Dimulai dengan 

melakukan skoring pada setiap figur yang dibuat oleh subyek. Dalam melakukan skoring 

yang diperhatikan adalah gambar / figur yang memiliki distortion, rotation, integration, 

dan perseveration. Setelah skoring terhadap figur yang dibuat oleh subyek selesai, maka 

dapat diketahui Bender Test Score subyek. Setelah itu skor yang didapat dikonversikan 

pada tabel Appendix D untuk diketahui Age Equivalent tiap-tiap subyek. Langkah 

berikutnya mengkonversikan Bender Test score dengan Cronological Age tiap subyek 

pada tabel Appendix E, dari langkah ini dapat diketahui tingkat kemampuan koordinasi 

visual motorik (Koppitz, 1975). 

HASIL PENELITIAN

Setelah dilakukan analisis pada Developmental Age didapatkan hasil sebagai berikut: 

Diketahui bahwa sebaran percentille siswa TK tingkat B sebagai subyek penelitian di 

TK Romly Tamim adalah sebagai berikut: terdapat 1 siswa atau 6% yang berada dalam 

kategori Di Atas Rata-Rata; terdapat 7 siswa atau 38% yang berada dalam kategori Rata-

Rata Atas; terdapat 9 siswa atau 50% yang berada dalam kategori Rata-Rata; dan terdapat 

1 siswa atau 6% yang berada dalam kategori Di Bawah Rata-Rata. Hal ini berarti 17 

dari 18 siswa memiliki kemampuan persepsi visual motor yang tergolong telah matang 

sesuai dengan usianya, dengan kata lain dapat dikatakan bahwa 17 siswa tersebut 
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memiliki kesiapan yang cukup dalam menempuh jenjang pendidikan selanjutnya, yaitu 

Sekolah Dasar. Sehingga diprediksi akan cukup mampu mengikuti proses belajar seperti 

membaca, menulis, dan berhitung. Terdapat 1 orang dari 18 siswa tingkat B yang memiliki 

kemampuan persepsi visual motor yang tergolong belum cukup matang sesuai dengan 

usianya, dengan kata lain dapat dikatakan bahwa 1 siswa tersebut memiliki kesiapan yang 

masih perlu ditingkatkan dalam menempuh jenjang pendidikan Sekolah Dasar. 

Diketahui bahwa sebaran percentille siswa TK tingkat B sebagai subyek penelitian 

di TK Baiturrahim adalah sebagai berikut: terdapat 3 siswa atau 33% yang berada dalam 

kategori Di Atas Rata-Rata; terdapat 5 siswa atau 56% yang berada dalam kategori Rata-

Rata Atas; dan terdapat 1 siswa atau 11% yang berada dalam kategori Rata-Rata. Hal ini 

berarti 9 siswa atau keseluruhan siswa tingkat B di Taman Kanak-Kanak Baiturrahim 

memiliki kemampuan persepsi visual motor yang tergolong telah matang sesuai dengan 

usianya, dengan kata lain dapat dikatakan bahwa 9 siswa tersebut memiliki kesiapan yang 

cukup dalam menempuh jenjang pendidikan selanjutnya, yaitu Sekolah Dasar, sehingga 

diprediksi akan cukup mampu mengikuti proses belajar seperti membaca, menulis, dan 

berhitung.

Diketahui bahwa sebaran percentille siswa TK tingkat B sebagai subyek penelitian 

di TK Ar-Rahmah adalah sebagai berikut: terdapat 5 siswa atau 16,1% yang berada dalam 

kategori Di Atas Rata-Rata; terdapat 11 siswa atau 35,5% yang berada dalam kategori 

Rata-Rata Atas; dan terdapat 15 siswa atau 48,4% yang berada dalam kategori Rata-Rata. 

Hal ini berarti 31 siswa atau keseluruhan siswa tingkat B di Taman Kanak-Kanak Ar-

Rahmah memiliki kemampuan persepsi visual motor yang tergolong telah matang sesuai 

dengan usianya, dengan kata lain dapat dikatakan bahwa 31 siswa tersebut memiliki 

kesiapan yang cukup dalam menempuh jenjang pendidikan selanjutnya, yaitu Sekolah 

Dasar. Sehingga diprediksi akan cukup mampu mengikuti proses belajar seperti membaca, 

menulis, dan berhitung.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa 

sebagian besar siswa memiliki kesiapan yang tergolong dalam kategori rata-rata, dengan 

kata lain sebagian besar dari siswa di ketiga Taman Kanak-Kanak yang diteliti diprediksi 
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cukup mampu secara visual motor dan kognitif untuk mengikuti pendidikan di jenjang 

Sekolah Dasar.

Berdasarkan hal tersebut, beberapa aspek yang menyebabkan siswa pada kawasan 

pesisir Kenjeran Surabaya memiliki kesiapan yang cukup baik untuk menempuh pendidikan 

Sekolah Dasar, adalah dari aspek tenaga guru. Guru dapat menjalankan fungsinya sebagai 

pendidik anak usia dini dengan cukup optimal, sehingga hal ini berpengaruh dengan 

tingkat kematangan kognitif dan visual motor siswa. 

Temuan lain dari penelitian ini adalah, meskipun siswa di Taman Kanak-Kanak yang 

menjadi subyek penelitian memiliki kematangan visual motor yang cukup baik sehingga 

berkontribusi terhadap kesiapan belajar siswa, namun peneliti melihat adanya problem 

emosi yang dialami oleh siswa di TK tersebut. Problem emosi tersebut diprediksi peneliti 

disebabkan karena peran orangtua yang cenderung kurang optimal dalam melakukan 

pendampingan terhadap perkembangan anak di usia dini, mungkin hal ini disebabkan 

karena sebagian besar orangtua dari siswa bekerja, akan tetapi temuan ini masih harus 

dikaji lebih jauh untuk dapat mengetahui penyebab yang sesungguhnya dari munculnya 

problem emosi pada diri siswa.

KESIMPULAN

Dari hasil analisa data yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa 

diketahui bahwa sebaran percentille seluruh subyek penelitian, yaitu siswa TK tingkat B 

adalah sebagai berikut: terdapat 9 siswa atau 15,5% yang berada dalam kategori Di Atas 

Rata-Rata; terdapat 23 siswa atau 39,7% yang berada dalam kategori Rata-Rata Atas; 

terdapat 25 siswa atau 43,1% yang berada dalam kategori Rata-Rata; dan terdapat 1 siswa 

atau 1,7% yang berada dalam kategori Di Bawah Rata-Rata. Artinya 57 dari 58 siswa 

memiliki kemampuan persepsi visual motor yang tergolong telah matang sesuai dengan 

usianya, dengan kata lain dapat dikatakan bahwa 57 siswa tersebut memiliki kesiapan yang 

cukup dalam menempuh jenjang pendidikan selanjutnya, yaitu Sekolah Dasar. Sehingga 

diprediksi akan cukup mampu mengikuti proses belajar seperti membaca, menulis, dan 

berhitung. Terdapat 1 orang dari 58 siswa tingkat B yang memiliki kemampuan persepsi 
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visual motor yang tergolong belum cukup matang sesuai dengan usianya, dengan kata lain 

dapat dikatakan bahwa 1 siswa tersebut memiliki kesiapan yang masih perlu ditingkatkan 

dalam menempuh jenjang pendidikan Sekolah Dasar. 

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat satu orang siswa yang teridentifikasi belum 

cukup matang kemampuan persepsi visual motornya, untuk mengoptimalkan kematangan 

visual motoriknya, disarankan pada orang tua maupun guru dapat memberikan stimulasi 

terhadap perkembangan kematangan persepsi visual motornya, misalnya dengan cara 

melibatkan anak untuk aktif dalam aktivitas sehari-hari, baik di rumah maupun di sekolah. 

Dalam pengembangan Bender Gestalt sebagai alat tes yang banyak digunakan untuk 

mengukur tingkat kematangan persepsi visual motor, disarankan kepada peneliti lain 

untuk lebih mengeksplorasi tes Bender Gestalt untuk tujuan yang lain, misalnya untuk 

mendeteksi gangguan emosi pada anak maupun dalam mengukur usia perkembangan 

anak. Hal ini tentu saja akan lebih banyak menyumbangkan temuan-temuan yang dapat 

digunakan sebagai kajian dalam mempelajari tentang perkembangan pada anak-anak.
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PERSEPSI TARUNA PROGRAM DIPLOMA PELAYARAN 

TERHADAP LINGKUNGAN BELAJAR
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Abstrak. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan variabel persepsi terhadap lingkungan 
belajar pada taruna Program Diploma Pelayaran Universitas Hang Tuah. Lingkungan belajar 
merupakan segala situasi yang terbentuk dalam kelas sebagai hasil interaksi antara mahasiswa 
dengan dosen dan mahasiswa dengan mahasiswa. Persepsi pembelajar terhadap lingkungan 
belajarnya merupakan salah satu yang mempengaruhi keterlibatan belajar. Pengukuran 
menggunakan skala Likert yang disusun peneliti dengan 4 indikator yaitu hubungan dalam 
kelas, pengendalian kelas, sikap pengajar terhadap pekerjaannya dan kepuasan dalam kelas. 
Subyek adalah taruna Program Diploma Pelayaran Universitas Hang Tuah angkatan 2017 
dengan sampel 96 orang. Hasil analisis deskriptif  menunjukkan 16,67% subyek memiliki 
persepsi tentang lingkungan belajarnya yang tergolong baik, 63,54% memiliki persepsi yang 
tergolong cukup dan 19,79% memiliki persepsi yang kurang positif. Sedangkan indikator yang 
paling menentukan persepsi subyek tentang lingkungan belajar adalah kepuasan dalam kelas. 
Berdasarkan hasil penelitian, diharapkan pengelola pendidikan dapat meningkatkan kualitas 
lingkungan belajar agar keterlibatan para taruna dalam belajar dapat semakin meningkat. 

Kata Kunci: Persepsi, lingkungan belajar, Taruna Program Diploma Pelayaran Universitas Hang 
Tuah
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Abstract. This study aims to describe the perception on the learning environment of  the 
cadets of  the Shipping Diploma Program Hang Tuah University. The learning environment 
is all situations that are formed in the class as a result of  interactions between students and 
lecturers and students with students. The learner’s perception about their learning environment 
is one that influences student engagement. Measurement is using a Likert scale compiled by 
researchers with 4 indicators, namely relationships in the classroom, class control, teacher 
attitudes toward work and satisfaction in class. The subjects were cadets of  the Shipping 
Diploma Program at the University of  Hang Tuah class of  2017 with sample of  96 cadets. 
The results of  the descriptive analysis showed that 16.67% of  the subjects had perceptions 
of  their learning environment which were classified as good, 63.54% had perceptions that 
were quite sufficient and 19.79% had a less positive perception. While the indicator that 
most determines the subject’s perception of  the learning environment is satisfaction in the 
classroom. Based on the results of  this study, it is expected that management of  institution 
should improve the quality of  the learning environment so that the involvement of  cadets in 
learning process can increase.

Keywords: Perception, learning environment, Cadets of  the Shipping Diploma Program 
Hang Tuah University

PENGANTAR

Seiring kemajuan teknologi dan informasi, industri galangan perkapalan juga 

diwarnai teknologi dan peralatan yang makin canggih, termasuk tren digital. Baik yang 

langsung berkaitan dengan teknologi mesin, dan sistem navigasi, maupun teknologi 

pendukung lainnya di atas kapal, termasuk crane dan peralatan bongkar-muat. Hal ini 

tentu menuntut kemauan dan kompetensi dari pelaut yang lebih mumpuni. 

International Maritime Organization (IMO) mensyaratkan semua pelaut di dunia, 

melakukan peningkatan kemampuan dan sertifikat pelaut sesuai Standards of Training, 

Certification and Watchkeeping (STCW) Amandemen Manila 2010 bahwa pelaut harus 

memiliki sertifikat kompetensi (COC) ataupun sertifikat keterampilan (COP) harus 

ditingkatkan sesuai dengan STCW pelaut tidak diperbolehkan berlayar atau diturunkan 

dari kapal.

Sebagai salah satu lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan formal 

di bidang pelayaran, Program Diploma Pelayaran Universitas Hang Tuah (PDP UHT) 
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berusaha untuk menyiapkan SDM yang memiliki kemampuan intelektual yang baik. 

Keterampilan menguasai teknik perkapalan bagi taruna jurusan teknika, menguasai 

keterampilan penguasaan pengendalian kapal bagi jurusan nautika dan memiliki 

keterampilan pengelolaan kepelabuhan yang memadai bagi taruna jurusan program studi 

ketatalaksanaan pelayaran niaga & kepelabuhan (KPN). Untuk mewujudkan hal tersebut 

maka sejak awal taruna masuk dituntut untuk memaksimalkan proses belajar selama 

perkuliahan berlangsung agar dapat memahami materi kuliah dengan baik dan mencapai 

kelulusan dengan baik pula. Proses belajar dapat dimaksimalkan dengan melibatkan afeksi, 

kognisi dan interaksi sosial yang baik selama perkuliahan berlangsung. Keterlibatan sisi 

afeksi, kognisi dan interaksi sosial pada taruna dalam proses belajar dikenal dengan istilah 

student engagement.

Miller dkk (2011) menjelaskan bahwa student engagement (keterlibatan dalam 

pembelajaran) pada mahasiswa dapat dipengaruhi oleh faktor individu dan faktor 

pendidikan. Faktor individu yang berkontribusi dalam meningkatkan student engagement 

terdiri dari tiga faktor (1) perceived control and autonomy, mahasiswa merasa memiliki 

kemampuan untuk mempengaruhi hasil sosialnya. Mahasiswa dengan persepsi kontrol 

pribadi yang lebih tinggi memiliki keinginan untuk menyelesaikan tugas agar memuaskan 

dirinya; (2) persepsi terhadap lingkungan belajar, lingkungan yang berkontribusi dalam 

meningkatkan student engagement yaitu jenis ruangan kelas, mahasiswa, dan karakteristik 

fakultas. Suasana lingkungan di mana pengajar berperilaku dengan mendukung 

mahasiswanya berhubungan positif dengan jumlah mahasiswa yang berpartisipasi selama 

di dalam kelas. Selanjutnya, fakultas dapat meningkatkan engagement pada mahasiswa 

dengan menunjukkan pencapaian dari mahasiswa; (3) motivasi berprestasi dan tujuan 

mahasiswa, mahasiswa yang memiliki motivasi berprestasi cenderung terlibat dan 

mencari aktivitas yang berorientasi pada prestasi. Selanjutnya, mahasiswa yang memiliki 

tujuan dalam akademik akan memiliki pola pemikiran yang berbeda dari mahasiswa lain 

yang tidak memiliki tujuan.

Porter (2006) memberikan penekanan lebih pada faktor dari lingkungan kampus. Ia 

menjelaskan bahwa struktur institusi juga dapat mempengaruhi student engagement pada 
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mahasiswa. Struktur institusi ini mempengaruhi student engagement pada mahasiswa dari 

tiga sisi, yaitu: size yang mengacu pada jumlah murid per-setting, mission yang mengacu 

pada jumlah mahasiswa yang lulus dan selectivity mengacu pada kemampuan rata-rata 

peer grup.

Algridge & Fraser (2008) mengartikan lingkungan belajar setara dengan iklim kelas 

yaitu merupakan segala situasi yang terbentuk di dalam kelas sebagai hasil dari interaksi 

antara mahasiswa dengan dosen dan mahasiswa dengan mahasiswa lainnya. Lingkungan 

belajar merupakan keadaan psikologis dan hubungan sosial yang muncul akibat hubungan 

antara dosen dan peserta didik atau hubungan di antara peserta didik yang menjadi ciri 

khusus suatu kelas dan mempengaruhi proses belajar-mengajar.

Fraser (2003) mengartikan lingkungan belajar setara dengan iklim kelas yaitu 

merupakan segala situasi yang terbentuk di dalam kelas sebagai hasil dari interaksi antara 

mahasiswa dengan dosen dan mahasiswa dengan mahasiswa lainnya. Lingkungan belajar 

merupakan keadaan psikologis dan hubungan sosial yang muncul akibat hubungan antara 

dosen dan peserta didik atau hubungan di antara peserta didik yang menjadi ciri khusus 

suatu kelas dan mempengaruhi proses belajar-mengajar (Fisher & Rawnsley, dalam Khine 

& Fisher, 2011).

Menurut Scheerens & Bosker (2008) ciri-ciri dalam lingkungan belajar meliputi (1) 

Hubungan di dalam kelas. Hubungan di dalam kelas sejauh mana keterlibatan mahasiswa 

di dalam kelas, adanya mahasiswa yang mendukung dan membantu, mahasiswa didik 

dapat mengekspresikan kemampuannya secara terbuka dan bebas, mahasiswa membantu 

mahasiswa yang lain jika mahasiswa mengalami kesulitan dalam mengerjakan tugas 

pengajar, adanya keakraban dalam kelas, saling menghormati satu sama lain adanya 

perasaan tenggang rasa; (2) Pengendalian kelas. Pengendalian kelas merupakan pengajar 

memulai dan mengakhiri materi pelajaran tepat waktu, adanya peraturan kelas yang 

dijalankan, munculnya ketenangan mahasiswa dalam belajar di dalam kelas, tidak ada 

mahasiswa yang sering absen, adanya jadwal piket kelas yang teratur, pembagian tugas 

struktur kelas yang jelas; (3) Sikap pengajar terhadap pekerjaannya. Sikap pengajar 

terhadap pekerjaannya yaitu pengajar bersikap ramah-tamah, sering memotivasi 
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mahasiswa untuk bertanya, menumbuhkan minat belajar dalam diri mahasiswa, memiliki 

sifat yang terbuka terhadap mahasiswa, mengajak mahasiswa untuk berpikir kritis dan 

mengajak mahasiswa untuk memperhatikan materi yang telah diberikan; (4) Kepuasan di 

dalam kelas. Kepuasan di dalam kelas yaitu mahasiswa merasa senang belajar di dalam 

kelas yang terlihat bersih, tertib, teratur, sehat dan menggunakan media belajar secara 

optimal.

Persepsi terhadap lingkungan belajar dapat menjadi prediktor terhadap keterlibatan 

siswa dalam belajar. Penelitian yang dilakukan oleh Purba (2016) pada siswa SMA 

menunjukkan bahwa terdapat pengaruh dari persepsi iklim sekolah terhadap student 

engagement pada siswa SMA Sultan Iskandar Muda Medan dengan nilai R Square sebesar 

0,38. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Fitriyah (2018) juga menunjukkan bahwa 

terdapat hubungan antara persepsi iklim sekolah dengan student engagement pada siswa 

Madrasah Tsanawiyah Negeri Tarik dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,517 dengan 

nilai signifikansi sebesar 0,00. 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara kuantitatif persepsi Taruna 

Program Diploma Pelayaran Universitas Hang Tuah tentang lingkungan belajarnya. 

Bagaimana pembelajar mempersepsikan lingkungan belajarnya akan sangat berpengaruh 

terhadap keterlibatan mereka dalam belajar. Adanya persepsi yang positif terhadap 

lingkungan belajar akan dapat meningkatkan keterlibatan dalam belajar, sehingga pada 

akhirnya pencapaian prestasi belajar juga akan optimal.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif yang dimaksudkan 

untuk mengeksplorasi dan mengklarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan 

sosial dengan jalan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang 

diteliti. Variabel yang diteliti dalam penelitian ini adalah variabel tunggal yaitu persepsi 

terhadap lingkungan belajar pada taruna Program Diploma Pelayaran Universitas Hang 

Tuah dalam proses belajarnya. Persepsi tentang lingkungan belajar dalam penelitian ini 

didefinisikan secara operasional berdasarkan persepsi taruna pada lingkungan belajarnya. 
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Jumlah subyek dalam penelitian ini adalah sebanyak 96 orang taruna dari jurusan Teknika, 

Nautika dan Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga yang diambil dengan menggunakan teknik 

sampling berupa Simple Random Sampling. 

Instrumen pengukuran yang digunakan adalah kuesioner berupa skala Likert 

yang disusun oleh peneliti yang terdiri dari 27 aitem dengan menggunakan indikator 

yang didasarkan pada pendapat dari Scheerens & Bosker (2008) berupa ciri-ciri dalam 

lingkungan belajar meliputi : (1). Hubungan di dalam kelas ; (2). Pengendalian kelas 

; (3). Sikap pengajar terhadap pekerjaannya; dan (4). Kepuasan di dalam kelas. Untuk 

menganalisa data penelitian yang dapat memberikan gambaran tentang persepsi terhadap 

lingkungan belajar digunakan rumus hitungan mean teoritis dan mean empiris.

HASIL PENELITIAN

Berdasarkan hasil analisa terhadap instrumen pengukuran, diperoleh hasil bahwa 

alat ukur cukup valid dengan indeks diskriminasi aitem yang bergerak antara 0,360 

sampai dengan 0,633. Sedangkan uji reliabilitas untuk skala ini diperoleh nilai koefisien 

reliabilitasnya sebesar 0,796. 

Berdasarkan hasil perhitungan analisis deskriptif , diperoleh hasil sebagaimana 

tertera pada tabel 1 berikut ini:

Tabel 1. Hasil Deskriptif Persepsi terhadap Lingkungan Belajar 

pada Subyek Penelitian

RANGE JUMLAH SUBYEK PROSENTASE

BAIK 16 16.67%

SEDANG 61 63.54%

KURANG 19 19.79%

TOTAL 96 100.00%

Berdasarkan tabel 1 dapat dilihat bahwa dari 96 subyek dalam penelitian ini, 16 

orang subyek atau 16,67% memiliki persepsi terhadap lingkungan belajar yang termasuk 

dalam kategori tinggi. Sedangkan persepsi terhadap lingkungan belajar yang termasuk 
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dalam kategori sedang dimiliki oleh 61 orang subyek atau 63,54% dari total subyek 

penelitian. Sementara itu, subyek yang memiliki persepsi terhadap lingkungan belajar 

yang termasuk dalam kategori rendah adalah 19 orang atau 19,79% dari total subyek 

penelitian. 

Berdasarkan hasil penelitian ini, diperoleh data bahwa 63,54% taruna Program 

Diploma Pelayaran Universitas Hang Tuah telah memiliki persepsi yang tergolong cukup 

dalam melihat lingkungan belajarnya. Sementara itu, 16,67% taruna yang menjadi subyek 

penelitian memiliki persepsi yang baik tentang lingkungan belajarnya. Hal ini berarti 

bahwa sebagian besar taruna yang menjadi subyek penelitian telah memiliki persepsi 

yang cukup baik tentang lingkungan belajarnya. Para taruna ini telah memiliki penilaian 

yang cukup baik tentang hubungan psikologis dan hubungan sosial yang muncul akibat 

hubungan antara dosen dan taruna atau hubungan di antara taruna yang satu dengan yang 

lain yang menjadi ciri khusus suatu kelas dan mempengaruhi proses belajar-mengajar. 

Berdasarkan hasil perhitungan nilai rerata untuk masing-masing indikator yang 

digunakan dalam penelitian ini, diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 2. Nilai Rerata Masing-Masing Indikator

INDIKATOR RERATA

Hubungan dalam kelas 21.4063

Pengendalian kelas 14.6771

Sikap Pengajar 14.969

Kepuasan di dalam kelas 22.07292

Berdasarkan hasil di atas, dapat dilihat bahwa indikator yang paling dominan dalam 

menentukan persepsi pada subyek penelitian terhadap lingkungan belajar adalah indikator 

kepuasan dalam kelas. Indikator ini berkaitan dengan persepsi taruna tentang suasana 

kelasnya, merasa senang belajar di dalam kelas yang terlihat bersih, tertib, teratur, sehat dan 

menggunakan media belajar secara optimal. Selain itu, indikator yang juga menentukan 

terbentuknya persepsi subyek terhadap lingkungan belajarnya adalah hubungan dalam 

kelas. Hubungan di dalam kelas ini berkaitan dengan sejauh mana keterlibatan para taruna 
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di dalam kelas, serta adanya hubungan yang saling mendukung antar taruna dalam kelas. 

Sementara itu, indikator sikap pengajar dan juga indikator pengendalian kelas, lebih 

kurang dominan untuk membentuk persepsi para subyek tentang lingkungan belajarnya.  

DISKUSI

Persepsi terhadap lingkungan belajar dapat menjadi prediktor terhadap keterlibatan 

siswa dalam belajar. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Purba (2016) 

dan juga penelitian yang dilakukan oleh Fitriyah (2018) yang mendapatkan hasil bahwa 

persepsi siswa terhadap iklim atau lingkungan belajarnya berkaitan dengan keterlibatan 

siswa dalam belajar. Demikian pula dengan subyek pada penelitian ini. Adanya persepsi 

yang positif para taruna tentang lingkungan belajarnya akan dapat meningkatkan 

keterlibatan para taruna dalam belajar pula. 

Namun demikian, 19 orang subyek penelitian ini atau 19,79% masih memiliki 

persepsi terhadap lingkungan belajar yang termasuk dalam kategori rendah. Hal ini 

berarti bahwa masih ada taruna yang menjadi subyek penelitian yang menganggap bahwa 

lingkungan belajarnya kurang mendukung proses belajar yang dijalaninya. Kemungkinan 

hal ini dapat disebabkan karena adanya sistem pembelajaran di Program Diploma Pelayaran 

Universitas Hang Tuah yang cukup berat dan keras, termasuk juga kegiatan-kegiatan fisik 

yang berat, sehingga masih terdapat taruna-taruna yang merasakan bahwa suasana belajar 

yang dijalani masih kurang nyaman atau kurang mendukung proses belajar yang dijalani. 

Hal ini pada akhirnya akan dapat berpengaruh pada keterlibatan dalam belajar.

Lingkungan belajar dapat berkontribusi dalam meningkatkan student engagement. 

Lingkungan belajar ini berkaitan dengan jenis ruangan kelas, siswa, dan karakteristik 

fakultas (Miller, 2011). Fraser (2003) mengartikan lingkungan belajar setara dengan 

iklim kelas yaitu merupakan segala situasi yang terbentuk di dalam kelas sebagai hasil 

dari interaksi antara mahasiswa dengan dosen dan mahasiswa dengan mahasiswa lainnya 

. Lingkungan belajar merupakan keadaan psikologis dan hubungan sosial yang muncul 

akibat hubungan antara dosen dan peserta didik atau hubungan di antara peserta didik 

yang menjadi ciri khusus suatu kelas dan mempengaruhi proses belajar-mengajar (Fisher 
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& Rawnsley, dalam Khine & Fisher, 2011). Oleh karena itu, semakin positif persepsi 

yang terbentuk dari para siswa, dalam penelitian ini adalah para taruna Program Diploma 

Pelayaran Universitas Hang Tuah, akan membuat keterlibatan dalam belajar menjadi 

tinggi pula. 

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa taruna Program Diploma 

Pelayaran Universitas Hang Tuah yang menjadi subyek penelitian rata-rata memiliki 

persepsi yang tergolong cukup tentang lingkungan belajarnya (63,54% dari total 

populasi). Para taruna ini memberikan penilaian yang cukup berkaitan dengan lingkungan 

belajarnya. Sedangkan indikator yang paling dominan dalam membentuk persepsi para 

subyek tentang lingkungan belajarnya adalah kepuasan yang dirasakan di dalam kelas. 

berkaitan dengan persepsi taruna tentang suasana kelasnya, merasa senang belajar di 

dalam kelas yang terlihat bersih, tertib, teratur, sehat dan menggunakan media belajar 

secara optimal. Selain itu, indikator yang juga menentukan terbentuknya persepsi subyek 

terhadap lingkungan belajarnya adalah hubungan dalam kelas. Hubungan di dalam kelas 

ini berkaitan dengan sejauh mana keterlibatan para taruna di dalam kelas, serta adanya 

hubungan yang saling mendukung antar taruna dalam kelas. Oleh karena itu, untuk 

semakin meningkatkan keterlibatan para taruna dalam belajar (student engagement) 

melalui persepsi tentang lingkungan belajarnya, disarankan adalah dengan menciptakan 

suasana belajar yang menyenangkan dalam kelas, baik berkaitan dengan lingkungan fisik 

maupun lingkungan psikologisnya. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa subyek penelitian memiliki persepsi yang 

tergolong cukup tentang lingkungan belajarnya. Hal ini memiliki implikasi bahwa para 

pengajar dan penyelenggara pendidikan di Program Diploma Pelayaran Universitas 

Hang Tuah perlu terus memperhatikan bagaimana kondisi lingkungan belajarnya agar 

para taruna memiliki semangat dan keterlibatan belajar yang baik. Kondisi lingkungan 

belajar baik secara fisik, mencakup kondisi ruang kelas dan sarana belajar, maupun 

secara psikologis, seperti interaksi yang positif antara pengajar dan taruna, antar taruna 
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maupun antara pengelola dengan taruna, perlu terus dijaga secara baik sehingga tujuan 

pembelajaran dapat tercapai. 

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah bahwa subyek penelitian yang 

diambil hanya pada satu angkatan, yaitu angkatan 2017 yang pada saat pengambilan data 

masih berada pada tahun pertama proses pendidikan sehingga belum mewakili bagaimana 

persepsi taruna pada angkatan sebelumnya, yang telah berada pada tahun kedua dan ketiga 

proses pendidikannya, terhadap lingkungan belajar mereka. Selain itu, pengambilan data 

hanya dengan menggunakan kuesioner sehingga belum bisa menggali secara mendalam 

tentang bagaimana persepsi subyek tentang lingkungan belajar mereka.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka hal yang dapat disarankan adalah :

Adanya persepsi subyek yang tergolong cukup tentang lingkungan belajar mereka, 1. 

maka disarankan agar pengelola Program Diploma Pelayaran Universitas Hang 

Tuah lebih memperhatikan suasana lingkungan belajar, seperti kondisi kelas yang 

nyaman, fasilitas belajar yang lengkap, serta adanya media belajar yang dapat 

mendukung proses belajar para taruna. Selain itu, perlu juga diciptakan suasana 

psikologis yang positif dalam belajar, terutama berupa interaksi yang positif antara 

pengajar dengan taruna, antara pengelola dengan taruna maupun antar taruna 

sehingga suasana belajar akan menjadi nyaman.

Untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah variasi karakteristik 2. 

subyek dari tingkat kedua dan tingkat ketiga sehingga dapat diperoleh gambaran 

yang lebih luas tentang bagaimana persepsi para taruna tentang lingkungan 

belajarnya ketika mereka telah melewati tahun pertama proses pendidikannya. 
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Abstrak. Perilaku merokok dapat menimbulkan kecenderungan untuk mengalami adiksi 
dan gangguan pada kesehatan mental. Tujuan penelitian adalah mendeskripsikan kesehatan 
mental mantan perokok pada masa dewasa awal. Metode penelitian yaitu kualitatif  deskriptif, 
dengan jumlah subjek sebanyak empat orang yang memenuhi kriteria subjek yaitu dewasa awal 
yang sudah berhenti merokok minimal 2 tahun di Kota Kupang. Hasil penelitian didapatkan 
bahwa perilaku merokok dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang di antaranya 
kurang mampu menerima diri (kelebihan dan kekurangan), kurang menerima kenyataan, 
kurang mampu mengontrol emosi, kurang fokus pada suatu pekerjaan, kurang mandiri dan 
kurangnya sikap bertanggung jawab. Salah satu implikasi dari penelitian yaitu komitmen dari 
dalam diri dan dukungan penuh dari keluarga serta pasangan akan memperkuat pengambilan 
keputusan untuk berhenti dari merokok. 

Kata Kunci: Kesehatan Mental, Mantan Perokok Aktif, Masa Dewasa Awal
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Abstract. Smoking behavior had the tendency to experience addiction and disorders of  
mental health. The purpose of  this study was to describe the condition and description of  
the mental health analysis of  former smokers in early adulthood. The method used in this 
research was descriptive qualitative with the number of  subjects as many as 4 people who 
have stopped smoking in the city of  Kupang. The results showed that the two subjects had 
an inner desire to stop smoking while the other two subjects chose to quit smoking due to 
external factors. This external factor was also supported by severe health factors experienced 
by subjects such as chest pain and swelling of  the heart. The paradigm from the subject 
about cigarettes was as a basic need that must be met such as the need to eat and drink. 
There were situations where the subject wants to return to smoking. Suggestion for subjects 
to improve commitment to stop smoking is by individual counseling and group counseling 
using social learning approach. 

Keywords: Early Adulthood, Ex Ctive Smoker, Mental Health

PENGANTAR

Setiap manusia dalam rentang kehidupannya pasti menjalani tahapan perkembangan, 

salah satu tahap perkembangan tersebut adalah masa dewasa awal. Masa dewasa awal ialah 

fase perkembangan saat seorang remaja mulai memasuki masa dewasa, yakni usia 21-40 

tahun. Sebelum memasuki masa ini seorang remaja terlebih dahulu berada pada tahap 

ambang dewasa (late adolescence) atau masa remaja akhir yang lazimnya berlangsung 21 

atau 22 tahun (dalam Syah, 2011). Pada masa transisi ini, individu mengalami krisis identitas 

seperti ketidakjelasan jati diri sehingga membuat remaja bingung untuk menempatkan 

posisinya yang belum sepenuhnya menjadi dewasa. Pada tahapan ini, individu punya 

keinginan untuk diterima oleh kelompoknya sehingga melakukan berbagai cara untuk 

dapat menarik perhatian lingkungan sekitar dan juga lawan jenis. Cara untuk menarik 

perhatian ini ada yang dilakukan secara positif tapi juga dengan cara yang negatif. Salah 

satu cara negatif yang cenderung banyak dilakukan kalangan remaja hingga masa dewasa 

awal yaitu dengan perilaku merokok. 

Perilaku merokok merupakan suatu kegiatan yang sering dilakukan oleh banyak 

orang dan menjadi tren khususnya di kalangan remaja akan tetapi dapat berakibat buruk 

bagi kesehatan (Aryani, 2013). Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar 2013 Kementerian 

Kesehatan RI (dalam Febriyantoro, 2016) menyatakan perilaku merokok penduduk usia 
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15 tahun ke atas masih belum terjadi penurunan dari tahun 2007-2013, bahkan cenderung 

mengalami peningkatan dari 34,2% pada 2007 menjadi 36,2% pada 2013. Selain itu, data 

riset tersebut juga menunjukkan bahwa pada 2013, sebanyak 64,9% warga yang masih 

menghisap rokok adalah berjenis kelamin laki-laki dan sisanya sebesar 2,1% adalah 

perempuan. Di samping itu, juga ditemukan bahwa 1,4% perokok masih berumur 10-14 

tahun, dan sebanyak 9,9% perokok pada kelompok tidak bekerja. Rata-rata jumlah batang 

rokok yang dihisap adalah sekitar 12,3 batang. 

Prevalensi perilaku merokok di Indonesia masih tergolong tinggi, terutama pada 

laki-laki. Laki-laki lebih cenderung untuk merokok dibandingkan dengan perempuan. 

Kelompok umur 30-34 tahun merupakan proporsi terbanyak perokok aktif yang merokok 

setiap hari setiap hari, yaitu sebesar 33,4%. Angka tersebut lebih banyak dibandingkan 

perokok perempuan (47,5% banding 1,1%). Proporsi terbesar perokok aktif setiap hari jika 

dilihat dari jenis pekerjaannya adalah petani/nelayan/buruh yaitu sebesar 44,5%. Dalam 

sehari, masyarakat Indonesia konsumsi rokok rata-rata sebanyak 12,3 batang (dalam 

Paparang, dkk., 2018). Berdasarkan laporan WHO pada The Global Tobacco Epidemic 

2017, prevalensi pengguna tembakau muda di Indonesia saat ini mencapai 12,7%. Laki-

laki memiliki persentase 23,0% lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan 2,4%. 

Prevalensi perokok muda saat ini mencapai 11,5%. Persentase perokok muda laki-laki 

sebesar 21,4% dan perempuan sebesar 1,5%. Sebanyak 64,9% pria dewasa merupakan 

perokok aktif saat ini dan wanita sebanyak 2,1% (WHO, 2017). Hasil penelitian Paparang, 

dkk (2018) juga menemukan temuan yang mendukung yaitu terdapat kepala keluarga 

yang mulai merokok dari usia antara 12-16 tahun dan 17-25 tahun, yaitu masing-masing 

sebanyak 19 kepala keluarga (43,1%). Berdasarkan data ini, penulis fokus untuk meneliti 

subjek yang sudah terpapar rokok sejak lama hingga pada kelompok usia masa dewasa 

awal. 

Menurut Simanjuntak (2012), banyak orang merokok karena mereka percaya bahwa 

rokok dapat menenangkan pikiran. Namun, merokok dapat memicu terjadi stres dan rasa 

ketergantungan pada rokok, bukan rileksasi. Ketika seorang mengisap rokok, nikotin 

diserap oleh paru-paru dan di bawah dengan cepat ke dalam aliran darah, kemudian 
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berputar ke saluran otak. Nikotin berpengaruh langsung pada jantung untuk mengubah 

detak jantung dan tekanan darah, ini mengakibatkan tekanan darah tinggi, serangan jantung 

dan penyakit pembuluh darah lainnya seperti aneurism (pelebaran pembuluh darah yang 

tidak wajar). Kecanduan rokok adalah penyebab sepertiga dari penyakit kanker, terutama 

kanker paru-paru. Satu perlima kematian karena penyakit jantung diakibatkan oleh rokok. 

Perokok pasif/sekunder juga meningkat risiko dalam penyakit-penyakit yang sama. rokok 

juga berperan sebagai gerbang utama untuk penyalahgunaan obat-obatan bentuk lain. 

Sepertiga anak muda yang hanya mencoba-coba pada akhirnya menjadi perokok aktif.

Sumartono (2008), menambahkan bahwa perokok aktif memiliki kebiasaan 

merokoknya sendiri dan kebiasaan ini sering berkaitan dengan perasaan, peristiwa atau 

tempat tertentu. Alasan orang merokok antara lain perasaan tertekan atau kecewa, agar 

bisa diterima di kelompoknya, merasa lebih percaya diri, dan untuk memuaskan rasa 

rindu pada nikotin. Nikotin adalah suatu zat yang menimbulkan efek berbeda di tubuh. 

Zat ini merangsang sistem saraf, meskipun membuat kita merasa santai. Tetapi nikotin 

mempengaruhi sistem saraf dalam otak, dan setelah perokok menghirup satu hirupan 

asap, bisa merasa santai untuk sesaat. Perokok baru biasanya merasa sedikit pusing atau 

sakit karena asap tembakau, namun mereka menjadi terbiasa dengan efek itu. Ketika 

mereka terus merokok, apalagi terus bergantung pada nikotin itu bisa berakibat, mereka 

dapat merokok lebih banyak. Ketika berhenti merokok, hampir semua perokok menderita 

rindu nikotin, cemas, lapar, mudah tersinggung, dan sulit berkonsentrasi pada apa yang 

tengah dikerjakan. Bahkan setelah lama berhenti merokok, banyak di antara perokok aktif 

kembali menjadi perokok. 

Menurut Leventhal dan Clearly (dalam Komasari & Helmi, 2000) ada empat tahap 

perilaku merokok yaitu tahap pengenalan terhadap rokok (preparatory), tahap pemutusan 

(initiation), tahap menjadi seseorang perokok (become a smoker), tahap ketergantungan 

(maintenance of smoking). Jika seorang individu sudah sampai pada tahap ketergantungan 

maka perilaku merokok sudah menjadi bagian dari cara pengaturan diri (self-regulating). 

Merokok dilakukan untuk memperoleh efek fisiologis yang menyenangkan. 
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Penulis melakukan studi pendahuluan dengan mengobservasi dan mewawancarai 

empat orang individu yang berada pada kategori dewasa awal yang sudah cukup lama 

merokok. Diperoleh data bahwa subjek 1 mulai merokok pada kelas enam SD, subjek 

2 mulai merokok kelas dua SMP, subjek 3 mulai merokok kelas satu SMA, dan subjek 

4 mengatakan mulai merokok pada kelas satu SMA. Para subjek mengatakan bahwa 

penyebab awal ingin merokok yaitu hanya sekedar ingin mencoba, meniru teman, takut 

diejek atau dianggap kurang jantan (kewanita-wanitaan), ingin diterima oleh teman, 

membangun kedekatan serta komunikasi yang baik. Alasan subjek sulit untuk berhenti 

merokok karena dengan merokok subjek merasa lebih percaya diri dalam pergaulan, 

mengurangi kecemasan, menghilangkan stres, meningkatkan konsentrasi dan mengisi 

waktu senggang. Penulis mengamati bahwa para perokok memiliki kebiasaan, perilaku, 

dan pola pikir yang cenderung kurang sehat bagi jiwa (mental) karena ketergantungan 

yang berlebihan dengan rokok sehingga dapat berefek pada kondisi kesehatan mental 

dalam diri setiap subjek. 

Menurut Simanjuntak (2012), orang yang sehat mental adalah orang yang memiliki 

sikap positif terhadap dirinya sendiri, memiliki kesadaran diri yang baik, dan dapat 

menerima kelebihan dan kekurangannya. Sedangkan orang yang tidak sehat mental adalah 

orang yang tidak mampu menyesuaikan diri dalam empat area kehidupan. yakni pertama, 

tidak mampu berelasi secara sosial. Kedua, mengalami gangguan secara emosi. Ketiga, 

mereka merusak tubuhnya dengan merokok. Keempat, mudah mengalami kelelahan dan 

kebosanan dalam bekerja. Menurut Supratiknya (2001), ciri-ciri orang yang sehat mental 

antara lain memiliki sikap terhadap diri sendiri, persepsi terhadap realitas, integritas, 

kompetensi, otonomi, dan pertumbuhan aktualisasi diri. Adapun ciri-ciri sehat mental ini 

digunakan sebagai panduan untuk membandingkan antara teori dan realitas yang dialami 

oleh mantan perokok aktif. 

Penulis berpikir bahwa keinginan dan usaha seorang individu untuk berhenti dari 

ketergantungan merokok begitu sulit sehingga dalam tulisan ini penulis fokus melihat 

pada subjek yang mampu berhasil berhenti dari merokok. Kemudian, tujuan penelitian 
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ini yaitu untuk menggali, memahami, dan menganalisa kesehatan mental mantan perokok 

aktif pada masa dewasa awal di Kota Kupang. Berdasarkan permasalahan di atas maka 

yang menjadi rumusan masalah adalah bagaimana kondisi kesehatan mental mantan 

perokok aktif pada masa dewasa awal? Apa saja faktor yang mempengaruhi hingga subjek 

mampu berjuang untuk berhenti dari perilaku merokok?  

METODE

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. 

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti 

pada kondisi obyek yang alamiah, peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik 

pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, 

dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Obyek 

dalam penelitian kualitatif adalah obyek yang alamiah, atau natural setting, sehingga 

metode penelitian ini sering disebut sebagai metode naturalistik (Sugiyono, 2014). Jumlah 

subjek sebanyak empat orang mantan perokok aktif yang berdomisili di Kota Kupang. 

Kriteria subjek adalah perokok yang sudah bisa berhenti merokok minimal dua tahun dan 

sudah memasuki masa dewasa awal. Teknik sampling yang digunakan yaitu Purposive 

Sampling. Menurut Sugiyono (2014), Purposive Sampling adalah teknik pengambilan 

sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan pemilihan subjek 

berdasarkan kriteria subjek yaitu perokok yang sudah bisa berhenti merokok minimal 

dua tahun, berada pada tahap dewasa awal, dan bertempat tinggal di Kota Kupang. Teknik 

pengumpulan data yang dipakai yaitu teknik wawancara semi-terstruktur dan observasi 

partisipasi moderat. Tahapan analisis data yang dilakukan berdasarkan pendapat Miles dan 

Huberman (dalam Satori, dkk., 2012), yang terdiri dari atas data reduction, data display, 

dan conclusion drawing/verification yang dilakukan secara interaktif dan berlangsung 

secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya mencapai jenuh. Uji keabsahan 

data dilakukan dengan triangulasi, yaitu mendapatkan informasi tentang subjek termasuk 

mengecek kebenaran dari berbagai cerita subjek pada orang yang terdekat seperti pasangan 

(istri) dan saudara kandung.
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HASIL PENELITIAN

Gambaran umum subjek penelitian akan dijelaskan pada tabel 1. 

Tabel 1. Gambaran Umum Subjek

No Deskripsi subjek Subjek 1 Subjek 2 Subjek 3 Subjek 4

1 Usia 32 tahun 26 tahun 29 tahun 32 tahun

2 Pendidikan terakhir D3 (Diploma) SMA SMA D3 (Diploma)

3 Pekerjaan Karyawan PLN
Staf di salah satu 
klub di Kupang

Sales Perawat

4 Status Belum menikah Menikah Menikah Belum menikah

5
Lama berhenti 
merokok

Sejak 28 Juni 
2016 (2 tahun)

Sejak 1 Januari 
2016 (2 tahun)

Sejak 9 April 
2015 (3 
tahun)

Sejak Maret 
2004 (14 tahun)

6
Masa mengenal 
rokok

Kelas 6 SD 
(sekolah dasar)

Kelas 2 SMP Kelas 1 SMA Kelas 1 SMA

7
Faktor penyebab 
merokok

Pergaulan dan 
keluarga yang 
merokok

Pergaulan Pergaulan Pergaulan 

8
Faktor berhenti 
merokok

Kesehatan Internal
Keluarga dan 
istri

Internal 

Penulis melakukan penelitian kepada empat orang subjek yang sudah berhenti 

merokok di Kota Kupang. Subjek 1 berasal dari suku Sabu, ayahnya adalah seorang 

pensiunan PLN dan ibunya adalah Seorang ibu rumah tangga. Ia merupakan anak kedua 

dari tiga bersaudara, beragama Kristen, berumur 32 tahun, dan pendidikan terakhir 

Diploma (D3). Saat ini, subjek bekerja sebagai karyawan PLN dan masih tinggal bersama 

orangtuanya. Subjek 2 berasal dari suku Timor, ayahnya adalah seorang Penjahit dan 

ibunya adalah seorang ibu rumah tangga. Ia merupakan anak kedua dari empat bersaudara, 

beragama Kristen, berumur 26 tahun, dan pendidikan terakhir SMA. Saat ini, subjek 

bekerja sebagai karyawan di salah satu klub malam di Kota Kupang. Subjek tinggal 

bersama istri dan anaknya.

Subjek 3 berasal dari suku Timor, ayahnya adalah seorang Pensiunan Polisi dan 

ibunya adalah seorang ibu rumah tangga. Ia merupakan anak pertama dari tiga bersaudara, 
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beragama Kristen, berumur 29 tahun, dan pendidikan terakhir SMA. Saat ini, subjek 

bekerja sebagai Sales. Subjek tinggal bersama orangtuanya bersama istri dan anaknya. 

Subjek 4 berasal dari suku Timor, ayahnya adalah seorang pensiunan Guru dan ibunya 

adalah seorang ibu rumah tangga. Ia merupakan anak ketiga dari empat bersaudara, 

beragama Kristen, berumur 32 tahun, dan pendidikan terakhir Diploma (D3). Saat ini, 

subjek bekerja sebagai Perawat di rumah sakit dan masih tinggal bersama orangtuanya. 

Dari keempat subjek sudah berhenti merokok minimal selama dua tahun, tiga tahun, 

dan yang paling lama subjek lima belas tahun. Subjek 1 mengatakan mulai merokok 

pada kelas enam SD pada tahun 1998 dan berhenti pada tanggal 28 Juni 2016. Subjek 2 

mengatakan, mulai merokok kelas dua SMP pada tahun 2009 dan berhenti pada tanggal 1 

Januari 2016. Subjek 3 mengatakan mulai merokok kelas satu SMA pada tahun 2004 dan 

berhenti pada tanggal 9 April 2015. Subjek 4 mengatakan mulai merokok pada kelas satu 

SMA pada tahun 2003 dan berhenti Maret 2004.

Kondisi Subjek Ketika Masih Merokok (Sebelum Berhenti Merokok)

Alasan awal setiap subjek ingin merokok yaitu hanya sekedar ingin mencoba dan 

meniru teman karena Subjek melihat hampir semua temannya mengisap rokok dan ada 

ketakutan akan dibully atau dianggap tidak jantan oleh teman. Dengan merokok, Subjek 

merasa lebih santai, mampu berkonsentrasi dalam melakukan sesuatu pekerjaan, dan 

dapat menghilangkan stres dalam pekerjaan. Setiap subjek beranggapan dengan merokok 

mereka menjadi lebih percaya diri dalam pergaulan, mengurangi kecemasan, dan terlihat 

ada kesibukan disela waktu kosong. Subjek 3 mengatakan sempat mencoba berhenti 

merokok sebelumnya karena mendengar isu harga rokok mulai meningkat. Ia punya 

keinginan untuk uang membeli rokok dialihkan untuk menabung dan menjaga kesehatan, 

tapi subjek hanya mampu bertahan dua sampai tiga Minggu tidak merokok. Setelah itu, 

ia kembali merokok lagi karena faktor lingkungan kerjanya di dunia (club) malam, yang 

terus melihat teman-temannya merokok. Hal ini didukung juga dengan harga rokok yang 

tidak kunjung naik dan adanya perasaan cemas dalam bekerja. 
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Berdasarkan hasil triangulasi wawancara dengan saudara kandung dari subjek 

diperoleh hasil kondisi pada subjek 1 sebelum berhenti merokok yaitu memiliki kebiasaan 

selalu keluar malam dan hampir setiap harinya subjek pulang dengan keadaan yang 

mabuk. Subjek juga sering ditegur oleh orangtua dan kakaknya untuk segera berhenti 

merokok tapi subjek malah menganggap remeh hal itu. Subjek berpikir bahwa ia sudah 

punya penghasilan yang cukup untuk membeli rokok dan ketergantungan yang sangat 

tinggi pada rokok sejak ia pertama kali mencoba merokok di bangku kelas 6 SD. Sebelum 

subjek berhenti merokok ketika mengerjakan sesuatu atau mengalami masalah, subjek 

sering lebih memilih mencari ketenangan di lingkungan luar rumah (keluarga) seperti 

bertemu dan bergaul dengan teman yang juga merokok dan minum minuman beralkohol. 

Jika orangtua meminta bantuan untuk melakukan suatu tugas atau perintah, subjek malah 

menghindar dan melemparkan tanggung jawab tersebut pada saudara-saudaranya untuk 

mengerjakan. Subjek selalu menggunakan alasan menghindar dengan melakukan tugas 

mendadak dari kantor dan berkumpul dengan teman-temannya. Teman-teman subjek yang 

juga merokok memiliki kebiasaan hampir setiap hari datang bertamu ke rumah subjek 

untuk mengajaknya keluar hingga larut malam.

Hasil wawancara dengan istri sebagai orang terdekat dari subjek 2 yaitu subjek 

lebih sering meluangkan waktu bersama teman-temannya yang punya kebiasaan merokok 

dan minum minuman beralkohol daripada meluangkan waktu bersama keluarga, bahkan 

subjek selalu pulang kerja dengan keadaan mabuk. Sebelum subjek berhenti merokok, 

ketika mengerjakan sesuatu atau mengalami masalah subjek sering marah-marah dan 

pelampiasannya lebih memilih keluar dari rumah untuk merokok dan mabuk bersama 

teman-temannya dan cenderung menghindar untuk mencari jalan keluar dari masalahnya. 

Hubungan subjek dengan istri dan orangtua kurang berjalan baik dan harmonis, apalagi 

ketika keluarga meminta bantuan untuk melakukan sesuatu pekerjaan subjek tidak mau 

mengerjakannya dengan alasan lelah karena baru habis pulang kerja atau mau pergi kerja, 

dan lebih memilih keluar rumah serta bersenang-senang dengan teman-temannya. Ketika 

masih merokok, teman-temannya sering datang untuk mengajak subjek jalan-jalan dan 

nongkrong sambil merokok dan mabuk. 
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Hasil wawancara dengan istri dari subjek 3 diperoleh data kondisi subjek sebelum 

berhenti merokok memiliki banyak kesamaan dengan subjek 2 yang juga sudah memiliki 

istri dan anak. Pada subjek 4, berdasarkan hasil wawancara dengan saudara kandung 

subjek diperoleh data yang mirip dengan subjek 1, 2, dan 3 yaitu kebiasaan pulang rumah 

yang larut malam karena memilih merokok dan mabuk bersama teman. Hubungan subjek 

dengan keluarga juga kurang lancar komunikasinya karena ia mudah marah dan banyak 

bertengkar dengan saudara apalagi ketika dilarang untuk tidak merokok. 

Faktor-Faktor Berhenti Merokok

Keempat subjek memiliki alasan untuk berhenti merokok yang bervariasi yaitu karena 

ada keinginan untuk membangun kehidupan berumah tangga yang lebih baik, terkena 

penyakit paru-paru yang bengkak, punya komitmen dalam diri, dan ingin mengubah pola 

hidup menjadi lebih sehat. Subjek 2 dan Subjek 4 mengatakan mau berhenti merokok 

karena alasan adanya niat, komitmen dari dalam diri untuk mengubah pola hidup jadi 

lebih sehat dan menjadi pemain bola yang sehat. Subjek 1 berhenti hanya karena satu 

alasan utama yaitu sakit pembengkakan jantung. Subjek 3 berhenti karena dorongan dari 

orang terdekatnya seperti orang tuanya dan istrinya dengan alasan subjek sudah memiliki 

tanggung jawab pada istri dan anak. 

Faktor ekonomi dan harga rokok yang naik kurang menjadi faktor setiap subjek 

ingin berhenti merokok, karena keempat subjek merasa walaupun harga rokok meningkat 

hal ini bukan menjadi suatu persoalan. Subjek merasa rokok sudah menjadi kebutuhan 

utama subjek. Berkaitan dengan faktor iklan dan gambar larangan merokok kurang 

mempengaruhi keempat subjek untuk berhenti merokok. Keempat subjek sering melihat 

iklan bahkan gambar-gambar di bungkusan rokok yang menghimbau agar tidak boleh 

merokok karena berbahaya bagi kesehatan dan kehidupan, namun himbauan ini tidak 

dipedulikan oleh setiap subjek.

Ciri-Ciri Kesehatan Mental

Berdasarkan ciri kesehatan mental, penulis mendapatkan data bahwa sikap setiap 

subjek terhadap diri sendiri yaitu menyadari dan menerima setiap kekurangannya terutama 
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sifat yang mudah marah. Ketika teman-teman mengejek bagian kelemahannya, subjek 

malah menganggap itu sebagai dorongan untuk berbenah. Biasanya ketika teman-teman 

mengejek dan bercanda yang berlebihan tentang keluarga subjek, mereka akan menegur 

dan cenderung marah. Berkaitan dengan kondisi emosi, keempat subjek masih kurang 

stabil ketika menghadapi masalah atau persoalan, subjek cenderung menanggapi dengan 

emosional.

Berdasarkan ciri persepsi terhadap realitas, didapatkan data bahwa keempat subjek 

cukup mampu menerima realita yang ada bahkan dapat berpikir positif dari keputusan 

untuk berhenti merokok. Keempat subjek sebelum berhenti merokok kurang bisa menerima 

realita yang ada, misalnya setiap masalah keluarga dan pekerjaan yang ada. Tetapi setelah 

berhenti merokok subjek lebih mampu menghadapi masalahnya dengan cara berdiskusi 

dengan pasangan dan keluarga. Setiap subjek juga membagikan pengalaman kurang baik 

dari merokok yang dirasakan pada teman-temannya untuk dapat berhenti merokok juga 

dan tidak melakukan hal-hal yang salah seperti yang sudah mereka jalani sebelumnya. 

Sebelum berhenti merokok, ketika menghadapi berbagai persoalan baik didalam 

dunia pekerjaan atau keluarga, subjek sering lari dari tanggung jawab seperti merokok 

dan mabuk bersama teman-teman. Tapi setelah berhenti merokok, setiap subjek mencoba 

berpikir positif. Subjek 1 dan Subjek 4 lebih memilih langsung menyelesaikan masalah 

yang ada. Sedangkan S2 dan S3 memilih tenangkan diri sejenak di luar lalu kembali 

mendiskusikannya dengan keluarga. Setelah berhenti merokok, subjek lebih mampu 

untuk menjaga diri dari pengaruh-pengaruh yang merusak diri, bahkan subjek berusaha 

bertanggung jawab atas tugas yang dikerjakannya dan lebih mengutamakan keluarga 

daripada teman.

Namun yang masih menjadi kendala dan sulit untuk dilepas oleh subjek 2, 3, dan 

4 yaitu kebiasaan minum minuman alkohol yang belum 100% dihilangkan karena faktor 

budaya ketika menghadiri acara-acara adat atau pesta yang memiliki kebiasaan minum 

alkohol. Para subjek ini minum minuman beralkohol juga tidak sampai mabuk seperti 

sebelumnya masih merokok, hanya beberapa gelas kecil untuk menghargai proses dalam 
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acara atau pesta. Hal ini berbeda jauh dengan subjek 1 yang sudah memilih 100% tidak 

meminum minuman alkohol lagi.

DISKUSI

Ketika seorang individu merokok dan kemudian menjadi ketergantungan dengan 

rokok, cenderung subjek akan mengalami kesulitan untuk bisa berhenti secara total dari 

perilaku merokok. Karena faktor ingin mencoba dan diterima oleh pergaulan temannya, 

setiap subjek akhirnya menjadi ketergantungan dengan merokok. Situasi ini dialami oleh 

setiap subjek, khususnya subjek 3 yang sudah mencoba berhenti merokok selama 2-3 

Minggu namun akhirnya kembali merokok lagi. Hal ini dapat terjadi karena Semakin 

banyak jumlah nikotin yang menumpuk dalam tubuh maka perokok semakin sulit untuk 

meninggalkan rokoknya. Hal tersebut disebabkan oleh nikotin yang mampu menimbulkan 

perasaan menyenangkan yang membuat perokok ketagihan ingin merokok lebih banyak 

dan akan menambah jumlah batang rokok yang dihisap per harinya. Bisa dikatakan 

bahwa perokok yang awalnya baru coba-coba nantinya akan menjadi perokok berat yang 

semakin sulit untuk meninggalkan rokok (dalam Rosita, dkk., 2012). 

Nikotin menstimulasi pelepasan acetylcholine, serotonin, hormon pituitary, dan 

epineprine. Selain itu, nikotin juga menstimulasi pelepasan dopamin dan norepinephrine. 

Pengaruh nikotin dapat dijumpai pada berbagai aspek kehidupan, yaitu belajar, ingatan, 

kewaspadaan, dan kelabilan emosi. Ketika seseorang telah mengalami ketergantungan 

pada nikotin, maka saat withdrawal (putus zat) individu tersebut akan mengalami perasaan 

tidak nyaman seperti cemas, merasa tertekan, sulit mengendalikan diri atau mudah marah, 

mudah putus asa, dan depresi (dalam Liem, 2010). Para pencandu rokok juga memiliki 

risiko lebih besar untuk mengalami gangguan tidur, penurunan kemampuan mengingat 

tugas‐tugas sederhana, serta mendorong munculnya perilaku kompulsif. Situasi ini sangat 

nampak terlihat pada kondisi setiap subjek sebelum berhenti rokok yaitu mudah marah, 

cemas dengan pekerjaan, sulit konsentrasi ketika bekerja, dan kurang mampu melakukan 

tugas dan pekerjaan ringan yang diberikan keluarga. Bahkan setelah berhenti merokok, 
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perilaku sulit mengendalikan diri atau mudah marah masih nampak muncul pada setiap 

subjek walaupun intensitasnya tidak setinggi sewaktu masih merokok. 

Situasi ketergantungan ini semakin diperparah karena setiap subjek juga mengalami 

ketergantungan dengan minuman beralkohol ketika masih merokok. Menurut Davidson 

(dalam Wardah dan Surjaningrum, 2013) perilaku ini tentu membawa dampak negatif 

bagi subjek karena berdasarkan data WHO dengan mengonsumsi minuman beralkohol 

dapat menyebabkan banyak penyakit kronis dan luka-luka seperti kecelakaan di jalanan. 

Minuman beralkohol merusak secara fisik karena pengonsumsian minuman beralkohol 

jangka panjang akan menyebabkan kanker, selain itu kemunduran psikologis yang parah 

serta mengalami sindrom amnestik.

Keempat subjek memiliki alasan untuk berhenti merokok yang bervariasi dan 

bercampur-campur beberapa penyebab. Subjek 1 berhenti hanya karena satu alasan utama 

yaitu sakit pembengkakan jantung. Subjek 2 berhenti merokok karena alasan adanya niat 

dan komitmen dari dalam diri untuk mengubah pola hidup jadi lebih sehat. Subjek 3 berhenti 

karena dorongan dari orang terdekatnya seperti orang tuanya dan istrinya dengan alasan 

subjek sudah memiliki tanggung jawab pada istri dan anak. Subjek 4 berhenti merokok 

karena komitmen dari dalam diri, ingin menjadi pemain bola yang sehat, dan mengalami 

sakit (nyeri) di bagian dada. Faktor berhenti merokok pada subjek 1 selaras dengan 

pendapat Susanna (dalam Rosita, dkk., 2012) yang menyimpulkan bahwa perokok akan 

semakin mudah untuk berhenti merokok ketika kesehatannya terganggu akibat semakin 

banyaknya jumlah rokok yang dihisap. Faktor untuk berhenti merokok yang dikemukakan 

oleh setiap subjek memiliki beberapa kemiripan dengan hasil penelitian Rosemary 

(2013) yang menunjukkan bahwa keinginan untuk berhenti merokok dilatarbelakangi 

oleh motivasi yang beragam, seperti faktor keuangan, kesehatan, pengaruh significant 

others, alasan agama hingga kemauan diri yang kuat. Hanya saja yang menjadi perbedaan 

dengan temuan dalam penelitian ini yaitu faktor keuangan dan iklan larangan merokok 

yang kurang menjadi dasar setiap subjek ingin berhenti merokok. 

Meskipun harga rokok selalu mengalami kenaikan namun hal itu tidak mempengaruhi 

keinginan dalam diri setiap subjek untuk berhenti merokok. Dengan kata lain, merokok 
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sudah menjadi kebutuhan dasar yang sejajar dengan kebutuhan makan dan minum 

serta kebutuhan istirahat bagi para perokok. Kebutuhan dasar menurut Maslow (dalam 

Hikma, 2015) adalah sekumpulan kebutuhan dasar yang paling mendesak pemenuhannya 

karena terkait dengan kelangsungan hidup manusia, kebutuhan dan pemenuhannya tidak 

mungkin ditunda. Hal ini yang dialami oleh para perokok mengenai kebutuhan akan rokok. 

Walaupun setiap subjek sudah sampai pada titik menganggap rokok sebagai kebutuhan 

utama, tapi setiap subjek tetap memilih untuk tetap berhenti dari perilaku merokok. 

Dorongan orang tua dan keluarga untuk dapat berhenti merokok akan memberikan harapan 

kepada perokok agar dapat berhenti merokok. Berkaitan dengan hasil penelitian yang ada 

dapat ditemukan bahwa Subjek 2 dan Subjek 3 saja yang bisa berhenti merokok karena 

sering dimarahi, dinasihati, bahkan ditegur oleh istri dan orangtuanya. Sedangkan Subjek 

1 dan Subjek 4 cenderung tidak mau mendengarkan arahan atau larangan keluarga untuk 

berhenti merokok. Dengan memutuskan berhenti merokok, tidak hanya biaya kesehatan 

yang akan diminimalisir, tetapi tidak adanya pengeluaran tambahan untuk membeli rokok 

sehingga uang yang awalnya ingin digunakan membeli rokok, dapat digunakan untuk 

pemenuhan kebutuhan yang lain. 

Sikap dan perilaku manusia akan menentukan baik buruknya kondisi suatu 

lingkungan. Cara manusia memperlakukan lingkungannya akan berdampak pada kualitas 

pada kualitas manusia itu sendiri (dalam Palupi dan Sawitri, 2017). Salah satu alasan kuat 

mengapa seseorang merokok karena faktor lingkungan. Pengaruh teman sangat besar 

bagi seorang perokok yang ingin berhenti merokok. Lingkungan pergaulan dengan teman 

sebaya selalu menjadi tempat ternyaman bagi seseorang untuk dapat menikmati hidupnya. 

Karena itu individu akan dengan sangat mudah terpengaruh dengan lingkungan yang ada. 

Jika seorang perokok mendapatkan dukungan dari teman untuk berhenti merokok, maka 

dengan sendirinya perokok akan berhenti. Namun, jika lingkungan pergaulannya adalah 

perokok semuanya, hal tersebut akan membuat subjek akan semakin sulit untuk berhenti 

merokok. Hal ini terlihat jelas dalam penelitian ini, ditemukan bahwa setiap subjek dalam 

penelitian menjadi individu yang perokok akibat melihat dari teman-teman yang memiliki 

kebiasaan merokok. 
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Ketergantungan dalam merokok juga memiliki kaitan dengan keadaan kesehatan 

mental subjek. Almeida (dalam Widhiarso, 2011) mengatakan bahwa kesehatan mental 

bukan sekedar terbebasnya individu dari berbagai macam gangguan psikologis, tetapi 

lebih dari itu, kesehatan mental berkaitan dengan kapasitas dan kualitas di mana individu 

mampu beradaptasi dengan perubahan, mengatur situasi yang kritis, mendemonstrasikan 

hubungan yang bermakna dengan individu lain dan menikmati kehidupan. Setelah minimal 

2 tahun keempat subjek memutuskan untuk berhenti merokok, perubahan kesehatan 

mental yang terlihat yaitu pada sebelumnya cenderung melarikan diri dari masalah dan 

tanggung jawab namun saat ini subjek lebih mampu menghadapi permasalahan dengan 

berpikir positif, terbuka dan melibatkan keluarga untuk mencari jalan keluar bersama. 

Sebelumnya interaksi bersama pasangan dan keluarga berjalan kurang lancar dan harmonis, 

setelah tidak merokok setiap subjek lebih mampu menunjukkan interaksi yang bermakna 

dengan cara mengutamakan keluarga daripada teman, banyak meluangkan waktu dan 

quality time bersama keluarga, anak, dan pasangan. Simanjuntak (2012) menambahkan 

bahwa keluarga yang sehat merupakan benteng stres setiap anggota keluarga, khususnya 

ketika sedang mengalami tekanan. Karena itu, hubungan dengan pasangan dan anak-anak 

sungguh perlu dijaga agar tetap harmonis. Beberapa cara untuk memelihara relasi dan 

emosi dalam keluarga yaitu menyediakan waktu yang cukup untuk keluarga, melibatkan 

anggota keluarga dalam situasi dan lingkungan kerja, mengambil cuti ketika ada masalah, 

dan hidup yang transparan terhadap keluarga. 

Kesehatan mental juga terlihat dari sikap setiap subjek menerima dirinya, 

baik kelebihan maupun kekurangan. Setiap subjek menyadari dan menerima setiap 

kekurangannya terutama sifatnya yang mudah marah. Ketika teman-teman mengejek 

bagian kelemahannya, subjek malah menganggap itu sebagai dorongan untuk berbenah. 

Walaupun jika ada orang lain yang menghina atau mengejek kekurangan keluarganya maka 

subjek cenderung kurang mampu menerima dan marah. Selain itu, setiap subjek memiliki 

pandangan yang realistik terhadap diri, dunia, orang maupun benda di sekelilingnya. Dari 

hasil penelitian didapati bahwa subjek sering mengalami stres karena masalah dalam 

pekerjaan, masalah dalam keluarga dan masalah ekonomi. Respons terhadap masalah 
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yang muncul berbeda dibandingkan ketika masih bergantung dengan rokok. Subjek 1 dan 

4 bisa langsung menghadapi persoalan yang ada, sedangkan subjek 2 dan 3 lebih memilih 

untuk menenangkan diri dan pikiran sejenak lalu berdiskusi mencari jalan keluar. Subjek 

berbagi dan bertukar pikiran dengan orang yang dipercaya guna untuk mencari jalan 

keluar dari permasalahan.

Keuntungan yang tanpa disadari dirasakan oleh subjek, orangtua, dan pasangan 

ketika berhenti merokok yaitu kondisi keuangan lebih stabil dan bisa digunakan untuk 

berbagai kebutuhan keluarga. Manfaat lain lagi dari segi kesehatan mental yang dialami 

oleh setiap subjek yaitu mampu menunjukkan sikap kemandirian, bertanggung jawab, 

penentuan diri yang memadai disertai kemampuan yang cukup untuk membebaskan diri 

dari berbagai pengaruh sosial karena didasari oleh berbagai faktor internal dan eksternal 

dari setiap subjek untuk berhenti merokok. Dari penelitian yang ada, didapati bahwa 

para subjek mampu menahan diri dalam lingkungan yang masih menunjukkan perilaku 

merokok. Menurut penulis, berada dalam situasi dan lingkungan yang cenderung masih 

berperilaku merokok tidak mudah. Hal ini dapat saja terjadi karena faktor untuk berhenti 

merokok yang sangat kuat dan durasi atau lamanya berhenti merokok yang sudah di atas 

dua tahun. 

Proses setiap subjek hingga ketergantungan pada merokok dan kemudian berusaha 

untuk berhenti dari merokok dapat dianalisa menggunakan teori belajar sosial Albert 

Bandura. Dalam teori ini, ada tiga faktor yang saling berinteraksi timbal balik dalam 

perubahan diri manusia yaitu perilaku, lingkungan, dan kognitif (dalam Santrock, 2009). 

Menurut Hall (dalam Tarsono, 2010), pandangan Bandura bahwa perilaku manusia 

dapat diprediksi dan dimodifikasi melalui prinsip-prinsip belajar dengan memperhatikan 

kemampuan berpikir dan interaksi sosialnya. Manusia mampu mengatur diri sendiri dan 

mengontrol lingkungan di samping juga dibentuk oleh lingkungan. Dengan demikian, 

perilaku dipelajari individu melalui interaksi dengan lingkungan, dan perkembangan 

dirinya tergantung pada interaksi tersebut. Proses interaksi ini sangat terlihat pada setiap 

subjek. Ketika setiap subjek berinteraksi dengan teman yang juga merokok dan mabuk 

maka mereka makin sulit untuk berhenti merokok. Tetapi ketika setiap subjek berkeinginan 
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untuk berhenti merokok, mereka mulai mengurangi waktu bertemu teman dan lebih 

mengutamakan lingkungan keluarga yang tidak merokok justru semakin membantu setiap 

subjek untuk lebih mantap berhenti dari merokok.

Dalam teori belajar sosial, juga terdapat proses pembelajaran observasional 

(observational learning) yang mana dalam proses ini subjek belajar untuk memperoleh 

keterampilan, strategi, dan keyakinan dengan cara mengamati orang lain sebagai model 

(imitasi). Dua variabel penting dalam pembelajaran observasional adalah tujuan dan 

harapan. Seseorang yang menentukan tujuan yang spesifik akan lebih baik memperlengkapi 

diri untuk mencapai tujuan pembelajaran, seperti meningkatkan motivasi, efikasi diri, dan 

belajar (dalam Salkind, 2008). Terlebih khusus pada subjek 2 dan subjek 4 yang memiliki 

niat dari dalam diri untuk berhenti merokok. Mereka menentukan tujuan dan harapan 

yang spesifik untuk berhenti merokok. 

Berdasarkan teori belajar sosial ini, maka solusi yang dapat diterapkan bagi setiap 

subjek mengembangkan dan melatih diri setiap subjek untuk lebih memiliki mental yang 

sehat (terlebih khusus mengatur emosi subjek yang cenderung mudah marah) yaitu teknik 

modeling. Menurut Bandura (dalam Tarsono, 2010), teknik modeling digunakan apabila 

konseling bertujuan untuk membentuk suatu perilaku baru bagi klien. Prinsip dasar dari 

teknik modeling ini adalah bahwa klien akan memperoleh perilaku baru melalui imitasi 

atau peniruan terhadap seorang atau beberapa orang model. Lalu agar subjek semakin 

teguh dengan pilihannya berhenti merokok juga dapat menggunakan konseling individu 

dan konseling kelompok dengan pendekatan belajar sosial yang fokus memperkuat tujuan 

dan harapan subjek.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penulis dapat menyimpulkan 

bahwa berhenti merokok bukanlah hal yang mudah. Banyak cara yang dapat dilakukan 

untuk berhenti merokok, seperti punya komitmen dari dalam diri, pengaruh orang terdekat, 

dan alasan kesehatan. Gangguan akibat merokok tidak hanya secara fisik, tetapi juga 

secara sosial, ekonomi dan psikologi. Mantan perokok yang telah berhenti merokok juga 
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masih memerlukan dukungan dari orang terdekat dan lingkungan yang sehat, agar individu 

tersebut bisa terbebas sepenuhnya dan tidak kembali lagi untuk merokok. Implikasi dari 

penelitian ini yang dirasakan langsung oleh subjek yaitu dengan komitmen dari dalam diri 

dan dukungan penuh dari keluarga serta pasangan akan sangat membantu subjek untuk 

berhenti dari merokok. Ada beberapa hal implikasi penelitian secara umum, yang pertama 

yaitu keluarga dan pendidik perlu memperhatikan kelompok bergaul (teman sebaya) dari 

anak karena faktor penyebab hingga setiap subjek dapat mengalami ketergantungan rokok 

yaitu lingkungan teman sebaya. Yang kedua adalah ketergantungan pada rokok tidak saja 

berdampak pada kesehatan fisik tapi juga kesehatan mental seperti emosi yang kurang 

stabil dalam bekerja, komunikasi yang kurang lancar, hubungan dengan keluarga yang 

kurang harmonis, mudah marah dan reaktif atas setiap kejadian. Karena itu, keputusan 

untuk berhenti merokok adalah pilihan yang sangat tepat. Dengan berhenti dari rokok, 

kesehatan mental subjek lebih baik dan stabil, hanya masih terdapat kesulitan dalam 

mengontrol emosi marah saja. Implikasi yang ketiga yaitu tidak mudah untuk berhenti 

dari kecanduan pada rokok, subjek pernah berada pada tahap ingin kembali merokok lagi. 

Karena itu, lebih baik diperbanyak tindakan pencegahan daripada kuratif. 

Perilaku merokok juga dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang di 

antaranya kurang mampu menerima diri (kelebihan dan Kekurangan), menerima 

kenyataan, mengontrol emosi, fokus pada suatu pekerjaan, mandiri dan sikap bertanggung 

jawab. Dari hasil wawancara terhadap mantan perokok aktif, menujukan bahwa individu 

yang sudah berhenti merokok tidak selamanya memiliki kesehatan mental yang stabil. 

Hal ini karena efek nikotin dari merokok yang ditimbulkan dalam diri subjek masih 

tetap memiliki efek jangka panjang sehingga mempengaruhi kondisi emosi subjek yang 

cenderung mudah marah dalam situasi yang tertekan.

SARAN

Saran yang dapat diterapkan bagi setiap subjek (mantan perokok aktif) dalam 

mengembangkan dan melatih diri untuk lebih memiliki mental yang sehat, terlebih khusus 

mengatur emosi subjek yang cenderung mudah marah yaitu dengan teknik modeling. Lalu 
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agar subjek semakin teguh dengan pilihannya berhenti merokok juga dapat menggunakan 

konseling individu dan konseling kelompok dengan pendekatan belajar sosial yang fokus 

memperkuat tujuan dan harapan subjek. 

Bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian mengenai kesehatan 

mental pada mantan perokok aktif, diharapkan agar menggunakan variabel lain seperti 

perilaku minuman keras yang berdampak pada psikis seorang perokok aktif, guna untuk 

menemukan hal-hal baru yang berbeda agar dapat menjadi bahan pembelajaran bersama. 

Saran bagi para praktisi yaitu bekerja sama dengan significant persons dari seorang 

pencandu rokok seperti orangtua, pasangan, dan saudara kandung untuk mendukung 

mereka berhenti dari rokok dan konsisten menjalani pilihan untuk berhenti merokok. 
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Abstrak. Kerasnya kehidupan laut, telah menjadi bagian hidup dari pelaut. Untuk dapat 
bertahan, organisasi memiliki peran dalam menciptakan iklim organisasi yang mendukung 
kelancaran tugas pelaut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui iklim organisasi, yang 
meliputi makna iklim, bagaimana iklim terbentuk serta bagaimana kehidupan organisasi 
dengan adanya iklim-iklim. Penelitian dilakukan di KMP X yang beroperasi di perairan 
Madura. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, dengan analisis tematik 
untuk menganalisis data. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan observasi. 
Jumlah partisipan dalam penelitian ini adalah 9 orang yang merupakan awak kapal KMP 
X. Hasil penelitian ini adalah adanya tiga fungsi yang menjadi makna iklim religiusitas yaitu 
fungsi edukatif, fungsi penyelamat dan fungsi kontrol sosial. Selain itu diketahui adanya 
tiga fungsi yang menjadi makna iklim kekeluargaan yaitu fungsi afeksi, fungsi pelindung, 
fungsi pembimbing. Dampak dari kedua iklim tersebut adalah, pekerja merasakan kepuasan, 
adanya toleransi terhadap keragaman karakteristik serta kolektivitas kerja yang mendukung 
terbentuknya efektivitas organisasi.

Kata Kunci: Iklim Organisasi, Kekeluargaan, Religiusitas
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Abstract. The rigors of  marine’s life has been part of  sailor’s life. In order to survive, 
organization has the role to create organization climate, which could support the smoothness 
of  sailor’s duty. The aim of  this research was to know the organization climate, which covered 
the meaning of  the climate, how the climate shaped and how the organization existence with 
the culture of  those climate. The research was done in KMP X, which operated in the area 
of  Madura. The method of  the research was qualitative method, with thematic analysis to 
analyze the data. The data collection used interview technique and observation. The total 
participants in the research were 9 ship crews of  KMP X. The result of  the research showed 
that there were three functions, which became the mean of  religiosity climate, which were 
educative function, saving function and social control function. Furthermore, there were also 
three functions of  kinship climate, which were affection function, protector function and 
mentoring function. The impact of  those two climates were the worker feel with satisfaction, 
the existence of  tolerance to characteristics of  diversity and to work collectivity, which 
supports the formation of  organization effectiveness

Keyword: Organizational Climate, Religiousity, Kinship

PENGANTAR

Indonesia merupakan negara bahari yang memiliki banyak daerah perairan. 

Modernisasi yang terjadi di berbagai bidang, juga sangat berdampak terhadap pada makin 

canggihnya alat transportasi laut. Transportasi yang dikembangkan oleh manusia yang 

semula berupa perahu rakitan kini menjadi kapal bermesin, yang tentunya dikendalikan 

oleh para pelaut. Sosok seorang pelaut adalah figur yang memegang peranan penting 

dalam bidang transportasi laut. Tanpa pelaut, kapal-kapal sebagai sarana penghubung 

antara satu pulau dengan pulau yang lainnya tidak dapat berfungsi. Dalam masyarakat 

umum, sosok pelaut identik dengan kehidupan yang keras, hal ini dilatarbelakangi oleh 

kehidupan pelaut yang lebih banyak dihabiskan di lautan dengan kerasnya ombak dan 

angin yang memunculkan sikap keras karena tantangan alam. Menarik untuk dipahami 

tentang hal apa yang membuat para pelaut ini menekuni profesinya. Selain karena profesi 

pelaut merupakan ladang penghasilan, mungkin terdapat faktor lain yang memberikan 

kenyamanan dalam bekerja, sehingga para pelaut ini bertahan dengan profesinya.

Sebuah BUMN (PT. Z) yang bergerak di bidang pelayanan jasa penyeberangan 

transportasi laut memiliki 2 unit kapal, KMP. X dan KMP Y. Kedua kapal ini memiliki 

tipe serta bentuk yang sama. Hal yang membedakan dari keduanya adalah karakteristik 
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orang-orang yang ada di dalamnya. Menurut salah satu informan yang peneliti temui, 

para awak kapal yang ada di KMP. X memiliki karakteristik yang lembut dan kental 

dengan suasana kekeluargaan, sedangkan orang-orang yang ada di KMP Y merupakan 

tipikal orang-orang yang keras, karena mereka memiliki latar belakang sebagai pelaut 

yang berasal dari daerah konflik seperti Ambon.

Hal inilah yang membuat peneliti memiliki ketertarikan untuk lebih jauh menggali 

makna iklim organisasi yang ada di KMP. X sehingga membuat para awak kapalnya 

menjadi satu dan memilih bertahan dengan pekerjaannya yang penuh dengan tantangan 

alam yang keras.

Steers (1980) mengemukakan bahwa iklim organisasi merupakan sifat-sifat atau 

ciri yang dirasa terdapat dalam lingkungan kerja dan timbul terutama karena kegiatan 

organisasi, yang dilakukan secara sadar atau tidak, dan yang dianggap mempengaruhi 

tingkah laku kemudian. Dengan kata lain, iklim dapat dipandang sebagai “kepribadian” 

organisasi seperti yang dilihat oleh para anggotanya. Definisi ini menggambarkan 

pentingnya membangun iklim organisasi dalam suatu organisasi sehingga para anggota 

organisasi mendapatkan kenyamanan dalam bekerja karena telah menjadi satu dengan 

“kepribadian” organisasinya. 

Iklim organisasi sebagai kumpulan persepsi dari anggota organisasi dan merupakan 

deskripsi yang dipahami oleh anggota organisasi tentang kebijakan, praktik dan perilaku 

dalam berbagai level organisasi, juga dijelaskan oleh West, Topakas, & Dawson (2014). 

Kebijakan, praktik dan perilaku yang membentuk iklim organisasi memberikan dampak 

penting bagi organisasi terkait masalah keselamatan, keadilan, inovasi dan sebagainya 

(Schneider, dkk., 2017). 

Tujuan spesifik penelitian ini adalah untuk mengetahui iklim organisasi yang ada 

di KMP. X. Pembahasan ini meliputi makna iklim tersebut, bagaimana iklim tersebut 

terbentuk serta bagaimana kehidupan organisasi dengan adanya iklim tersebut. Hasil 

dari penelitian ini dapat memberikan sumbangan pada perkembangan ilmu psikologi dan 

kemaritiman, selain secara praktikal dapat memberikan masukan bagi para pengelola jasa 

penyeberangan laut dalam mengembangkan iklim organisasinya menjadi lebih kondusif.
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METODE

Metode yang digunakan adalah penelitian lapangan kualitatif eksploratif. Pengambilan 

sampel dilakukan dengan teknik pengambilan sampel tipikal. Pengumpulan data melalui 

wawancara dengan pedoman umum dan observasi. Analisis data menggunakan teknik 

yang disarankan Patton (dalam Poerwandari, 2001), yaitu dengan menemukan tema, 

kategori, dan pola hubungan antar kategori. Penelitian ini melibatkan 9 orang informan 

penelitian yang diambil dari setiap divisi kerja yang ada di KMP. X yang dianggap dapat 

mewakili untuk memberikan gambaran mengenai iklim organisasi yang ada di KMP. X. 

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan uji kredibilitas dengan menggunakan teknik 

triangulasi. Adapun teknik yang dilakukan adalah triangulasi dengan metode (Patton 

dalam Moleong 1989), yakni dengan: (1) melakukan pengecekan derajat kepercayaan 

penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data, yakni melalui wawancara 

dan observasi; (2) melakukan pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data 

dengan metode yang sama, yaitu peneliti menggunakan hasil wawancara dari beberapa 

informan penelitian.

HASIL PENELITIAN

Dari data yang didapatkan di lapangan, didapatkan bahwa di KMP. X terdapat 

dua iklim organisasi yang mendominasi kehidupan para pelaut di KMP. X yakni iklim 

religiusitas dan iklim kekeluargaan. Hal ini tercermin dari pemaknaan para informan 

penelitian terhadap makna agama dan makna keluarga dalam kehidupan sehari-hari yang 

diwujudkan dalam bentuk perilaku dan pandangan hidup dalam bekerja.

Iklim religiusitas dalam organisasi merupakan sifat-sifat atau ciri religiusitas yang 

dirasa terdapat dalam lingkungan kerja dan timbul terutama karena kegiatan organisasi, 

yang dilakukan secara sadar atau tidak, dan yang dianggap mempengaruhi tingkah 

laku kemudian. Nilai-nilai religiusitas informan memiliki peranan yang penting dalam 

membangun iklim religiusitas dengan pemenuhan fungsi dari agama. Nilai-nilai agama 

yang dimiliki oleh masing-masing individu, secara tidak langsung memunculkan iklim 
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religiusitas dalam organisasi yang dicerminkan lewat pemaknaan kehidupan dengan 

ajaran-ajaran agama yang dianutnya. Religiusitas dalam organisasi memiliki ciri adanya 

fungsi pembelajaran (edukatif), fungsi safety behavior (penyelamat) serta fungsi kontrol 

sosial. Di KMP. X. Fungsi pembelajaran dilakukan dengan melakukan ajaran agama 

dalam kehidupan sehari-hari yaitu bagi awak kapal yang beragama Islam, senantiasa 

melaksanakan shalat walaupun kapal sedang berlayar. Bahkan pada saat pelaksanaan 

ibadah shalat Jumat, mereka sengaja turun dari kapal untuk melakukan shalat Jumat di 

masjid yang ada di sekitar pelabuhan.

Fungsi safety behavior terbentuk dari aktivitas pelaksanaan ritual keagamaan 

seperti melakukan acara syukuran ketika kapal akan mulai berlayar kembali setelah 

proses perawatan serta pelaksanaan ibadah sebagai wujud permohonan pada Tuhan untuk 

keselamatan dunia dan akhirat. Sedangkan fungsi yang ketiga yaitu sebagai fungsi kontrol 

sosial, merupakan batasan-batasan perilaku yang disebabkan oleh norma-norma agama. 

Yang terjadi di KMP. X adalah adanya penerapan perilaku saling mengasihi dan saling 

menghargai.

Selain iklim religiusitas, ditemukan juga adanya iklim kekeluargaan di KMP X. 

Iklim dalam organisasi ini merupakan sifat-sifat atau ciri kekeluargaan yang dirasa terdapat 

dalam lingkungan kerja dan timbul terutama karena kegiatan organisasi, yang dilakukan 

secara sadar atau tidak, dan yang dianggap mempengaruhi tingkah laku kemudian. Iklim 

kekeluargaan dalam organisasi memiliki ciri adanya tiga fungsi yaitu fungsi afeksi, fungsi 

pelindung serta fungsi pembimbing.

Fungsi afeksi di KMP. X diwujudkan dalam kebersamaan yakni dalam pembentukan 

kelompok kerja, penanganan masalah kerja secara bersama-sama, pengadaan acara bersama 

seperti rekreasi, arisan keluarga atau sekedar berkumpul bersama untuk bersenda-gurau 

serta adanya rasa persaudaraan antar awak kapal yang didapatkan dari rasa persatuan 

serta rasa saling memiliki. 

Fungsi pelindung diwujudkan dalam adanya perhatian terhadap perlindungan 

ekonomi yang terkait dengan kesejahteraan awak kapal yang didapatkan dari gaji, uang 

tunjangan serta usaha bersama para awak kapal yaitu dengan membuka usaha kantin 
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dan wartel yang ada di kapal. Fungsi psikologis didapatkan dari rasa aman dan tenteram 

dalam bekerja dengan minimnya konflik yang terjadi. Minimnya konflik yang terjadi juga 

disebabkan oleh terpenuhinya fungsi afeksi para awak kapal.

Fungsi yang terakhir yaitu fungsi pembimbing yang didapatkan dari figur pimpinan 

yang perhatian dan mengayomi bawahannya. Iklim kekeluargaan juga tidak terbentuk 

begitu saja, namun juga melalui tahapan. Dalam proses pembentukan iklim kekeluargaan, 

pemimpin memiliki peranan yang penting, di mana pemimpin menggunakan prinsip 

kepemimpinan keluarga yang melakukan proses pengajaran, pembimbingan, 

pengorganisasian, serta proses modeling terhadap bawahannya. Serta adanya interaksi 

sosial yang mendukung baik antara atasan dengan bawahan dan sesama rekan kerja. 

Terjalinnya interaksi sosial yang baik juga dipengaruhi oleh proses komunikasi serta 

koordinasi kerja yang secara rutin dilakukan baik secara formal maupun nonformal. Selain 

itu hal ini juga dipengaruhi oleh kedekatan (proximity) yang mengakibatkan keakraban. 

Di KMP. X, kedua iklim tersebut memberikan dampak terhadap kepuasan kerja para 

awak kapal. Kepuasan kerja ini selain dilihat dari insentif yang didapat, juga dilihat dari 

segi dukungan rekan kerja dan lingkungan kerja. Interaksi sosial yang saling mendukung 

serta menghargai perbedaan serta lingkungan kerja yang berada di perairan lintasan 

pendek menjadi faktor yang memunculkan kepuasan pada awak kapal KMP. X.

Selaian itu, keragaman individu yang ada di KMP. X juga memunculkan penerimaan 

terhadap perbedaan dan adanya toleransi terhadap perbedaan tersebut. Hal tersebut 

tentunya juga berdampak pada situasi kerja. Keeratan para awak kapal secara tidak 

langsung membentuk kolektivitas di KMP. X.

Adanya iklim religiusitas dan iklim kekeluargaan ini juga memberikan dampak pada 

KMP X sebagai organisasi. Dengan adanya kepuasan kerja serta toleransi dan kolektivitas 

yang ada di KMP. X hal ini membuat organisasi menjadi efektif karena para pekerjanya 

mengalami kepuasan kerja serta minimnya konflik yang terjadi sehingga segala bentuk 

tugas yang ada di KMP. X dapat terlaksana dengan baik.

Dari data yang didapatkan, kepuasan kerja yang para awak kapal, selain diakibatkan 

oleh adanya iklim religiusitas dan iklim kekeluargaan, juga diakibatkan oleh kepuasan 
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kerja, yang secara mental kehidupan kerja di KMP X cukup menantang, yaitu walaupun 

KMP X berada dalam lintasan pendek yang memiliki ombak kecil, namun tantangan 

tetap ada. Ketika alam sedang tidak bersahabat, maka cuaca buruk dapat berpengaruh 

terhadap pelayaran kapal. Hal lainnya yaitu kepuasan kerja juga diakibatkan oleh kondisi 

kerja yang mendukung, di mana para pekerja ini masih tetap bisa berkumpul dengan 

keluarganya karena jarak tempat kerja yang tidak jauh dengan keluarga.

Temuan kritis lainnya yang didapatkan peneliti dalam proses penelitian adalah 

informan F yang merupakan perempuan yang bekerja sebagai pelaut. Pada umumnya 

perempuan bekerja di bidang yang tidak jauh dari kegiatan domestik seperti guru, perawat, 

pramuniaga dan sekretaris. Profesi informan yang memilih berkarir menjadi seorang 

pelaut merupakan keunikan tersendiri, terlebih lagi di KMP. X, Informan F merupakan 

satu-satunya perempuan dan pada saat ini Informan F memegang jabatan sebagai Mualim 

I atau wakil dari kapten. Sebagai satu-satunya perempuan yang menjadi awak kapal KMP. 

X, hal ini tidak menjadikan beban bagi informan karena dalam bekerja, informan banyak 

mendapatkan dukungan dari rekan-rekan kerjanya. Informan F dalam bekerja dengan 

jabatannya sebagai Mualim I dan wakil kapten, dengan sifat keibuannya senantiasa 

memperhatikan rekan-rekan kerjanya. Bahkan dalam keseharian, informan senantiasa 

mengingatkan rekan-rekan kerjanya untuk makan tepat waktu serta menjaga kesehatan. 

Tidak itu saja, informan juga memperhatikan kinerja rekan-rekan kerjanya.

Informan F dalam kehidupan sehari-harinya juga melakukan peran sebagai ibu 

rumah tangga. Karirnya ini dirintis sebelum Informan F menikah. Selama karirnya 

sebagai pelaut, terkadang Informan F harus meninggalkan keluarganya ketika ditugaskan 

di tempat yang jauh dari keluarganya. Namun bagi Informan F hal tersebut tidaklah 

masalah, karena anak-anaknya sudah terbiasa dengan aktivitas Informan F sebagai 

pelaut. Kesibukan informan dalam pekerjaannya juga tidak mengakibatkan renggangnya 

hubungan keluarganya. Informan mengakui, walaupun sering kali meninggalkan anak-

anaknya untuk bekerja, menurut informan anak-anaknya tetap memiliki perkembangan 

yang baik. Dengan bekerja, informan mendapatkan kepuasan dari pekerjaannya ini. 
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DISKUSI

Proses pembentukan iklim religiusitas ini tidak terjadi begitu saja, namun iklim 

tersebut terbentuk oleh suatu proses yang dipengaruhi oleh tahapan perkembangan yaitu 

terkait dengan usia. Makin bertambah usia seseorang maka minat terhadap agama akan 

semakin bertambah, yang tercermin dalam pencarian makna agama. Faktor pendidikan 

agama yang diterapkan di keluarga, kelembagaan atau dalam kehidupan sosial, juga 

turut membantu terbentuknya religiusitas pada diri seseorang. Pada umumnya, informan 

penelitian mendapatkan pendidikan agama dari pola asuh yang didapatkan dalam 

keluarga. Dan dari kedua hal tersebut akhirnya memunculkan sikap-sikap keberagamaan 

yang dicerminkan dari nilai-nilai atau prinsip yang dimiliki oleh individu seperti adanya 

istilah “kerja adalah ibadah” serta prinsip saling mengasihi sesama, adanya pelaksanaan 

tradisi keagamaan yang dipercayainya seperti mengadakan acara syukuran serta perilaku 

keagamaan yaitu dalam pelaksanaan ibadah.

Adapun tentang iklim kekeluargaan yang ada di KMP. X, tampaknya dilatarbelakangi 

oleh nilai-nilai budaya yang dimiliki oleh para awak kapal. Budaya Jawa dan budaya 

Madura merupakan budaya mayoritas yang dimiliki oleh awak kapal. Budaya Jawa dan 

Madura sedikit banyak memiliki kesamaan. Budaya Jawa memiliki kekhasan dengan 

tradisi gotong-royong, sedangkan budaya Madura menjunjung tinggi makna kekeluargaan 

yang sekaligus menjadi identitas bagi dirinya. Hal yang demikian tentunya memunculkan 

iklim organisasi dengan pemenuhan fungsi-fungsi dari kekeluargaan. 

Sumber utama dari terbentuknya iklim religiusitas dan iklim kekeluargaan yang ada 

di KMP. X adalah adanya spiritualitas yang dimiliki individu-individu yang ada di KMP. 

X. Spiritualitas inilah yang mengarahkan tindakan individu dalam bentuk religiusitas 

serta kekeluargaan.

Keterbatasan penelitian ini adalah informan penelitian terlalu banyak, sehingga 

peneliti mengalami kesulitan dalam proses wawancara karena harus menyesuaikan dengan 

jam kerja para informan yang berbeda shift. Hal lainnya yaitu bahwa iklim organisasi 

adalah hal yang sangat luas dan kompleks sehingga hasil penelitian ini tidak dapat 

digeneralisasikan karena setiap organisasi memiliki karakteristik yang berbeda-beda. 
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Dalam penelitian ini, peneliti juga hanya melakukan uji kredibilitas dengan menggunakan 

teknik triangulasi dengan metode, sehingga memungkinkan adanya kelemahan dalam 

akurasi data.

SARAN

Saran yang diberikan untuk KMP. X adalah mempertahankan dan mengembangkan 

iklim religiusitas serta kekeluargaan agar tercipta toleransi terhadap keragaman 

karakteristik yang ada dalam organisasi. Dengan adanya kesadaran akan perbedaan yang 

diikuti dengan sikap toleransi akan dapat meningkatkan kolektivitas organisasi serta 

dapat meminimalkan konflik organisasi. Cara yang dapat dilakukan yaitu dengan lebih 

mengintensifkan acara bersama seperti arisan dan rekreasi sehingga para awak kapal 

bisa lebih saling mengenal, selain itu bisa dengan cara mengadakan siraman rohani yang 

bersifat umum sehingga dapat lebih meningkatkan rasa solidaritas dan saling menghargai 

antar sesama. Saran berikutnya yaitu untuk mempertahankan dan mengembangkan iklim 

kekeluargaan dengan cara memperluas area kekeluargaan tersebut pada hubungan di luar 

KMP. X sehingga iklim tersebut juga dirasakan dalam menjalin hubungan dengan pihak 

di luar KMP. X seperti di kantor pusat (PT. Z) atau bahkan dengan awak kapal dari kapal-

kapal lainnya.

Saran untuk PT. Z sebagai perusahaan yang memayungi KMP. X, yaitu perlu adanya 

respons positif terhadap saran dan kritik yang berasal dari pihak kapal. Karena dengan 

merespons saran serta kritik secara positif, maka hal tersebut juga dapat membantu 

kemajuan organisasi secara umum. Saran lainnya yaitu awak kapal KMP. X dapat menjadi 

change agent (misalnya melalui sesi berbagi pengalaman positif) pada kapal-kapal lain 

untuk membentuk iklim yang sama di kapal lain (kapal Y), sehingga iklim religiusitas serta 

iklim kekeluargaan juga dimiliki oleh kapal tersebut yang nantinya juga dapat mendukung 

efektivitas organisasi. Serta perlu adanya peningkatan kesejahteraan karyawan, khususnya 

pada tunjangan kesehatan dengan membebaskan biaya berobat karyawan sekalipun tidak 

menjalani rawat inap. Karena faktor kesehatan karyawan sangatlah mendukung dalam 

pelaksanaan tugas
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Sementara untuk organisasi pada umumnya, saran yang diberikan adalah supaya 

membangun iklim organisasi yang dapat mendukung kenyamanan dalam bekerja sehingga 

dapat meningkatkan efektivitas organisasi.

Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat menguji hubungan antar variabel yang 

telah dijabarkan dalam dinamika iklim religiusitas dan kekeluargaan dalam organisasi 

secara lebih tajam. Akan lebih menarik lagi jika penelitian terhadap profesi pelaut ini 

ditinjau dari sisi dinamika kehidupannya seorang pelaut. Keunikan tentang perempuan 

yang memiliki profesi sebagai pelaut juga dapat menjadi topik penelitian yang menarik 

untuk dapat melihat dinamika kehidupan perempuan sebagai pelaut. Selain itu, untuk uji 

kredibilitas data dapat menggunakan teknik lain, misalnya triangulasi melalui pengamat 

lain dari pihak yang memahami kondisi kapal X (pimpinan atau manajer pengelola 

Sumber Daya Manusia dari perusahaan yang menaungi kapal X).
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Abstrak. Bekerja di perusahaan outsourcing merupakan pekerjaan yang cukup berat karena 
banyak berurusan dengan penyelesaian keluhan, tuntutan profit dan target memperoleh rekanan 
baru. Hal ini mengakibatkan tekanan dalam diri pekerja, seperti administrasi kepegawaian 
tidak tertata dengan baik, keluhan yang tidak terpecahkan, tidak dapat tercapainya target 
penjualan dan lain sebagainya, bahkan kondisi sering termenung dan kurang bisa memberikan 
pelayan dengan sepenuh hati semakin terlihat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian 
kuantitatif, dengan pemberian skala adaptasi Psychological Well Being yang terdiri dari 38 aitem 
dan kuesioner beban kerja mental yang terdiri dari skala pembobotan dan rating. Sampel 
dalam penelitian adalah 23 pekerja di PT. XYZ Surabaya yang diambil dengan teknik sampel 
area. Teknik analisis menggunakan statistik nonparametrik, korelasi spearman, dan diperoleh 
nilai signifikan 0,037 (P<0,05), hal ini menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan, di 
mana seorang yang memiliki Psychological Well Being yang baik, maka akan mampu menekan 
beban kerja mentalnya, sehingga dapat maksimal dalam bekerja. 

Kata Kunci: Beban Kerja Mental, Psychological Well Being, Outsourcing
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Abstract. Working in an outsourcing company is a hard job because it has a lot to do with 
resolving complaints, claiming profit and getting new partners. This results in pressure in the 
workers, such as personnel administration is not well organized, complaints are not solved, 
can not achieve sales targets and so forth, even conditions often pensive and less able to 
provide servants wholeheartedly increasingly visible. This study uses quantitative research 
methods, with a Psychological Well Being scale consisting of  38 items and a mental workload 
questionnaire consisting of  a scale of  weighting and rating. The sample in the study were 23 
workers at PT. XYZ Surabaya is taken by area sampling technique. The analysis technique 
uses non parametric statistics, spearman correlation, and obtained a significant value of  
0.037 (P <0.05), this indicates that there is a significant relationship, where one has good 
Psychological Well Being, it will be able to reduce his mental workload, so performance can 
be maximal in work.

Keywords: Psychological Well Being, Mental Workload, Outsourcing

PENGANTAR

Perusahaan Outsourcing merupakan perusahaan jasa yang menyediakan tenaga 

kerja untuk ditempatkan di beberapa perusahaan yang membutuhkan. Bukan hanya 

sebagai penyedia saja, melainkan juga secara administrasi dan secara berkesinambungan 

memaintance pekerjaannya agar karyawan yang ditempatkan dapat optimal dalam 

bekerja. Bekerja sebagai tenaga pengelola pekerja outsourcing (Alih Daya) di beberapa 

perusahaan merupakan pekerjaan yang cukup rumit. Di mana para pengelola tenaga 

outsourcing tidak bisa tinggal diam dan duduk manis hanya sekedar melakukan 

administrasi. Mengikuti perkembangan berbagai aturan yang berlaku dari pemerintah 

sangatlah penting demi keamanan dan kelangsungan perusahaan. Hal ini dilakukan agar 

tidak ada rasa waswas akan ditutupnya perusahaan pengelola outsourcing, yang nantinya 

akan berdampak pada kehilangan pekerjaan. Data yang terlihat saat tahun 2012, pasca 

diterbitkannya aturan pengetatan sistem kerja outsourcing atau bisnis outsourcing, ribuan 

perusahaan outsourcing di Indonesia memilih untuk berhenti beroperasi. Tercatat sekitar 

3.600 perusahaan outsourcing gulung tikar karena aturan ini. Ada penurunan jumlah 

perusahaan sejak diterbitkan Permenakertrans No 19/2012, yang terdaftar di Kementerian 

Tenaga Kerja ada 6.200 perusahaan, ada pengurangan 20%-30% (Wibowo, 2014).



Kesehatan Mental Masyarakat Pesisir   |  149 

Tenaga pengelola pekerja outsourcing memiliki suatu tuntutan kerja yang cukup 

menguras tenaga, di mana mereka diminta harus bisa menangani berbagai keluhan yang 

terjadi (keluhan dari pihak pemberi kerja dan karyawan outsourcing), melakukan proses 

administrasi dan manajemen berdasarkan definisi dan kriteria yang telah disepakati oleh 

para pihak, tuntutan profit untuk menambah jumlah pengguna karyawan outsourcing, 

benturan aturan (antara aturan pemerintah, perusahaan pemberi kerja dan aturan 

perusahaan outsourcing itu sendiri), melakukan Pemutusan Hubungan Kerja serta isu 

penutupan perusahaan outsourcing oleh pemerintah apabila tidak mengikuti aturan yang 

berlaku, merupakan beban yang harus dihadapi oleh masing-masing karyawan PT. XYZ. 

Oleh karena itu masing-masing pekerja dituntut untuk bisa memberikan layanan jasa 

pengelolaan yang excellent, kemampuan untuk menjalin hubungan yang baik dengan 

orang-orang dan menuntut ketahanan dirinya dalam menghadapi setiap permasalahan 

yang muncul agar dapat diselesaikan dengan baik. Perusahaan pengguna jasa outsourcing 

tidak ingin disibukkan dengan pengaturan tenaga kerjanya, sehingga hanya memikirkan 

core bussiness dari perusahaan. Segala pengelolaan akan diserahkan kepada perusahaan 

outsourcing. Problematika mengenai perusahaan outsourcing memang cukup bervariasi, 

dikarenakan penggunaan outsourcing dalam dunia usaha di Indonesia kini semakin 

marak dan telah menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditunda-tunda oleh pelaku usaha, 

sementara regulasi yang ada belum terlalu memadai untuk mengatur tentang outsourcing 

yang telah berjalan tersebut. 

Berbagai tuntutan pekerjaan ini membuat beban tersendiri bagi karyawan, baik secara 

fungsional maupun mental. Beban kerja merupakan sejumlah target pekerjaan atau target 

hasil yang harus dicapai dalam suatu rata-rata pegawai. Beban kerja mental merupakan 

perhitungan beban kerja dengan mempertimbangkan aspek mental (psikologis). Berbagai 

tuntutan pekerja pengelola karyawan outsourcing menyebabkan beban kerja mental yang 

cukup luar biasa, karena tidak semua pengguna maupun karyawan outsourcing dapat 

menyampaikan berbagai keluhan dengan baik dan sistematis. Bukan hanya itu saja, saat 

terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan outsourcing, pihak pengguna tidak 

ingin dilibatkan dan terkadang tidak memberikan keterangan pasti akan alasan kenapa 
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diberhentikan, sehingga tenaga pengelola terpaksa harus memikirkan kembali dan mencari 

alasan yang tepat dalam menyampaikan, agar karyawan yang bersangkutan tidak merasa 

kecewa dan dirugikan, dan sebisa mungkin jika memang kinerjanya cukup bagus dan 

tidak terkena masalah yang terlalu serius, pihak pengelola berusaha untuk mencarikan 

tempat atau pekerjaan di perusahaan lainnya, agar tetap bisa menghidupi keluarganya.

Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui bagaimana kondisi beban kerja mental 

dan Psychological Well Being karyawan PT. XYZ, di mana karyawan yang berjumlah 23 

orang diminta untuk menangani 2019 tenaga outsourcing yang tersebar di East Java Bali 

Nusra. Menurut Adawiyah & Sukmawati (2013) analisis beban kerja adalah suatu teknik 

manajemen yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi mengenai 

tingkat efektivitas dan efisiensi kerja organisasi. Setiap pekerja memiliki tugas (job 

description) yang berbeda-beda, dan setiap pekerjaan akan menghasilkan beban kerja 

tersendiri. Beban kerja merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut harga atau 

cost dari pencapaian suatu target kegiatan. Setiap beban kerja yang diterima seseorang 

harus sesuai dan seimbang terhadap kemampuan fisik maupun mental pekerja yang 

menerima beban kerja tersebut agar tidak terjadi kelelahan (Hart dalam Ramadhan, dkk., 

2014). Untuk mengetahui besarnya beban kerja mental ini, dilakukan pengukuran dengan 

menggunakan metode NASA-TLX (National Aeronautics and Space Administration 

Task Load Index). Metode NASA-TLX yaitu metode yang digunakan untuk menganalisis 

beban kerja mental yang dihadapi oleh pekerja yang harus melaksanakan berbagai aktivitas 

dalam pekerjaannya. Metode ini dikembangkan oleh Sandra G. Hart dari NASA-Ames 

Research Center dan Lowell E. Staveland dari San Jose State University. Metode ini 

sampai saat ini masih digunakan oleh beberapa peneliti dan dikembangkan berdasarkan 

kebutuhan pengukuran subjektif yang terdiri dari skala Sembilan faktor yang kemudian 

disederhanakan menjadi enam, yaitu kebutuhan Mental Demand (MD), Physical Demand 

(PD), Temporal Demand (TD), Performance (P), dan Frustration Level (FR) (Hidayat 

dkk., 2013).

Dengan mengetahui tingkat beban kerja mental pegawai, hasil tersebut dapat 

dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan selanjutnya, apakah 
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diperlukan penambahan karyawan jika beban mental terlalu besar atau perubahan strategi 

dalam melaksanakan pekerjaan, sehingga jumlah lembur dan skor beban kerja mental dapat 

dikurangi. Melalui pengukuran juga dapat diketahui faktor yang paling mempengaruhi 

beban kerja mental, sehingga dapat diberikan usulan perbaikan untuk mengurangi tingkat 

beban kerja mental pegawai pada PT. XYZ.

Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Putri, Ulfa dan Naniek (2017) di 

PT ABC, di mana beban kerja mental pegawainya rata-rata berada pada posisi sedang, dan 

untuk mengurangi beban mental yang tinggi, maka dibutuhkannya penambahan beberapa 

pegawai di fungsi tertentu, agar beban mentalnya tidak terlampau tinggi. Begitu pula 

penelitian yang dilakukan oleh Arasyandi dan Bakhtiar (2016), di mana untuk mengurangi 

beban mental di fungsi tertentu dilakukan pembagian pekerjaan (job enlargement) dan 

melakukan rotasi pekerjaan, agar satu orang tidak melakukan pekerjaan yang sama terus 

menerus.

Tuntutan pekerjaan yang banyak dan melibatkan mental serta perasaan, terkadang 

menimbulkan rasa bosan, tidak puas, tidak tertarik untuk bekerja secara optimal, bila ia 

tidak memiki pandangan yang positif akan apa yang dilakukannya. Tuntutan pekerjaan 

yang menguras tenaga dan tekanan dari atasan membuat seseorang terkadang tertekan 

secara psikologis, sehingga mempengaruhi keseimbangan psikologisnya. Beban kerja 

yang banyak, diprediksi dapat mempengaruhi Psychological Well Being karyawan. 

Oleh karena itu PT. XYZ ingin mengetahui apakah beberapa karyawannya memiliki 

Psychological Well Being yang rendah dan apa yang membuat mereka merasa demikian. 

Psychological Well Being ini menurut Ryff & Keyes (dalam Trisusanti & Satiningsih, 

2012) merupakan kemampuan individu dalam menerima keadaan dirinya, membentuk 

hubungan yang hangat dengan orang lain, mampu mengendalikan dirinya dan mandiri 

terhadap tekanan sosial, serta mampu untuk merealisasikan potensi yang dimilikinya 

sehingga memiliki arti dalam hidupnya. Psychological Well Being memiliki enam dimensi 

yaitu hubungan yang positif dengan orang lain (positive relation with others), penerimaan 

diri (self acceptance), pertumbuhan pribadi (personal growth), tujuan hidup (purpose in 

life), penguasaan lingkungan (environmental master), dan otonomi (autonomy).
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Menurut Ryff, 1989 (dalam Lakoy, 2009), untuk dapat dikatakan memiliki 

Psychological Well Being yang baik adalah bukan sekadar bebas dari indikator kesehatan 

mental negatif, seperti terbebas dari kecemasan, tercapainya kebahagiaan, dan sebagainya. 

Tetapi hal lain yang penting untuk diperhatikan adalah kepemilikan akan penerimaan 

diri, hubungan positif dengan orang lain, otonomi, kemampuan menguasai lingkungan, 

kepemilikan akan tujuan dan arti hidup dan kemampuan untuk memiliki rasa pertumbuhan 

dan pengembangan diri secara berkelanjutan. 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti menyimpulkan bahwa Psychological Well Being 

adalah kondisi individu yang sejahtera dengan mengisi kehidupannya secara bermakna, 

bertujuan sehingga berfungsi secara optimal dan memiliki penilaian yang positif atas 

kehidupannya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ariati (2010) mendapatkan 

hasil penelitian yang menyatakan bahwa hubungan Psychological Well Being dengan 

kepuasan kerja tidak memiliki korelasi yang signifikan. Sedangkan hasil penelitian yang 

lain, dilakukan oleh Goldstein (2007) mengungkapkan bahwa seseorang yang memiliki 

Psychological Well Being yang tinggi dapat menurunkan tekanan yang berakibat pada 

stres. Penelitian lain yang dilakukan oleh Karyono, dkk., (2008) juga mengungkapkan 

bahwa individu yang mengalami tekanan berkepanjangan dapat mengalami penurunan 

psikologis.

Berkaitan dengan hal-hal yang telah dijabarkan tersebut, peneliti mencoba 

mengaitkan konsep dari Psychological Well Being dengan beban kerja mental. Penelitian 

yang dilakukan adalah untuk mencari tahu apakah terdapat hubungan antara Psychological 

Well Being dengan beban kerja mental pada karyawan perusahaan outsourcing PT. 

XYZ.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode korelasional 

yang bertujuan untuk meneliti sejauh mana kaitan antara variabel satu dengan variabel 

lain berdasarkan koefisien korelasi. Variabel-variabel pada penelitian ini terdiri dari satu 

variabel terikat yaitu beban kerja mental, dan satu variabel bebas yaitu Psychological Well 
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Being. Populasi pada penelitian ini adalah pekerja pengelola outsourcing PT. XYZ yang 

bekerja di seluruh wilayah Indonesia. Populasi tersebut terdiri dari beberapa area tugas 

yaitu wilayah kerja Medan, Palembang, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan 

dan Makasar, serta Jawa Timur dan Bali Nusa Tenggara. Subyek penelitian diambil dengan 

menggunakan teknik cluster sampling, yaitu teknik sampling daerah yang digunakan 

untuk menentukan sampel bila obyek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas, 

untuk menentukan pekerja mana yang akan dijadikan sumber data, maka pengambilan 

sampelnya berdasarkan daerah populasi yang telah ditetapkan. Subjek yang digunakan 

dalam penelitian ini diambil sebanyak 23 tenaga pengelola outsourcing yang bertugas di 

wilayah Jawa Timur dan Bali Nusra, yang kantor pusatnya berada di Surabaya.

Instrumen yang digunakan pada penelitian ini adalah adaptasi skala Psychological 

Well Being, dengan model skala Likert dan skala beban kerja mental. Pernyataan dalam 

penskalaan model Likert ada enam alternatif jawaban, yaitu Sangat Setuju (SS), Setuju 

(S), Agak Setuju (AS), Agak Tidak Setuju (ATS), Tidak setuju (TS), dan Sangat Tidak 

Setuju (STS). Pernyataan-pernyataan dalam skala memiliki dua sifat yaitu pernyataan 

yang mendukung (favourable) dan pernyataan yang tidak mendukung (unfavourable).

Uji validitas pada penelitian ini menggunakan uji validitas konstruk. Skala 

Psychological Well Being terdiri dari 84 aitem, setelah dilakukan uji coba dan uji validitas, 

diperoleh 38 aitem yang valid dan 46 aitem yang gugur. Sedangkan uji reliabilitas diukur 

dengan menggunakan teknik alpha cronbach dengan bantuan SPSS 21 for Windows, 

dengan hasil sebesar 0,787, yang berada pada kategori sangat reliabel. Metode analisis 

data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik analisis statistik nonparametrik, 

analisis korelasi spearman, dengan pertimbangan jumlah sampel yang kurang dari 30, 

datanya berupa data ordinal (kategori dan tingkatan) dan untuk mencari korelasi kedua 

variabel.

Penelitian dimulai dengan studi pendahuluan mengenai proses yang ada pada PT 

XYZ area EJBN. Berdasarkan hasil observasi lapangan dan wawancara, dapat dilakukan 

identifikasi dan perumusan masalah. Tahap selanjutnya yaitu menentukan tujuan penelitian, 
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yaitu mengetahui tingkat Psychological Well Being dan beban kerja mental pegawai, 

mengetahui faktor paling dominan yang mempengaruhi tingkat beban kerja mental dan 

Psychological Well Being, dan memberikan saran atau masukan jika ada ketimpangan. 

Setelah menentukan tujuan, dilakukan pengumpulan data. Data diperoleh dari hasil 

wawancara, pengamatan langsung, dan kuesioner yang disebar kepada karyawan EJBN 

PT. XYZ.

Teknik pengambilan data yang dilakukan adalah dengan melakukan perhitungan 

terlebih dahulu dan selanjutnya akan dikategorikan berdasarkan norma yang telah dibuat. 

Dasar pengategorian Psychological Well Being dilakukan dengan membagi skor ke dalam 

tiga kategori dengan rumusan sebagai berikut (Azwar, 2008):

Tabel 1. Kategori Psychological Well Being

Rentang Nilai Kategori

X < (mean – SD) Rendah

(mean – SD) < X < (mean +SD) Sedang

(mean + SD) < X Tinggi

Berdasarkan pengolahan data Psychological Well Being, dapat diketahui aspek 

mana yang paling dominan. Berdasarkan hasil penjumlahan dan persentase setiap aspek, 

dapat diketahui bahwa aspek yang paling mempengaruhi besarnya Psychological Well 

Being pada karyawan pengelola outsourcing PT. XYZ.

Hancock dan Meshkati dalam Hendrawan, dkk (2013) menjelaskan langkah-

langkah dalam pengukuran beban kerja mental dengan menggunakan metode NASA-

TLX, yaitu: 

Penjelasan indikator beban mental yang akan diukur a. 

Terdapat 6 indikator yang diukur dalam metode NASA-TLX yaitu dapat 

dilihat indikator tersebut pada Tabel 2.
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Tabel 2. Indikator Beban Kerja Mental

Skala Rating Keterangan

Mental Demand (MD) Rendah, Tinggi

Seberapa besar aktivitas mental dan perseptual 
yang dibutuhkan untuk melihat, mengingat dan 
mencari. Apakah pekerjaan tersebut mudah atau sulit, 
sederhana atau kompleks, longgar atau ketat .

Physical Demand (PD) Rendah, Tinggi
Jumlah aktivitas fisik yang dibutuhkan (misal 
mendorong, menarik, mengontrol putaran, dan lain-
lain)

Temporal Demand (TD) Rendah, Tinggi

Jumlah tekanan yang berkaitan dengan waktu yang 
dirasakan selama elemen pekerjaan berlangsung. 
Apakah pekerjaan perlahan atau santai atau cepat dan 
melelahkan

Performance (OP) Tidak Tepat, 
Sempurna

Seberapa besar keberhasilan seseorang di dalam 
pekerjaannya dan seberapa puas dengan hasil kerjanya

Frustation Level (FR) Rendah, Tinggi
Seberapa tidak aman, putus asa, tersinggung, 
terganggu, dibandingkan dengan perasaan aman, puas, 
nyaman, dan kepuasan diri yang dirasakan.

Effort (EF) Rendah, Tinggi Seberapa keras kerja mental dan fisik yang dibutuhkan 
untuk menyelesaikan pekerjaan 

Pembobotan b. 

Pada tahap pembobotan responden/pekerja diminta untuk membandingkan 

dua dimensi yang berbeda dengan metode perbandingan berpasangan. Total 

perbandingan berpasangan untuk keseluruhan dimensi (6 dimensi) yaitu 15. 

Jumlah tally untuk masing-masing dimensi inilah yang akan menjadi bobot dimensi 

(Widyanti, dkk., 2010). 

Pemberian c. Rating

Menurut Susetyo, dkk (2012) pada tahap peringkat (rating) pada masing-

masing deskriptor diberikan skala 1-100, kemudian karyawan akan memberikan 

skala sesuai dengan beban kerja yang telah dialami dalam pekerjaannya. 

Interpretasi Hasil Nilai Skor d. 

Menurut Widyanti, dkk (2010), skor akhir beban mental NASA-TLX diperoleh 

dengan mengalikan bobot dengan rating setiap dimensi, kemudian dijumlahkan dan 

dibagi 15. Berdasarkan penjelasan Hart dan Staveland dalam Hendrawan, dkk (2013) 
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dalam teori NASA-TLX, skor beban kerja yang diperoleh dapat diinterpretasikan 

sebagai berikut: 

Tabel 3. Kategori Beban Kerja Mental

Rentang Nilai Kategori

Nilai skor > 80 Tinggi

Nilai skor 50-70 Sedang

Nilai < 50 Ringan

Tahapan perbandingan Elemen NASA-TLX 

Berdasarkan pengolahan data NASA-TLX, dapat diketahui aspek mana yang paling 

dominan. Sesuai hasil penjumlahan dan persentase setiap aspek, dapat diketahui bahwa 

aspek yang paling mempengaruhi besarnya beban kerja mental pada karyawan pengelola 

outsourcing PT. XYZ.

HASIL PENELITIAN

Berdasarkan hasil pengukuran Psychological Well Being, diperoleh data sebagai 

berikut:

Tabel 4. Psychological Well Being

No Jabatan Total Kategori 
1 Head of Branch 113 Tinggi 
2 Koordinator General Affair 109 Sedang
3 Umum staff 106 Sedang
4 Koordinator Operational 99 Rendah
5 Koordinator Finance & Administrastion 94 Rendah
6 Koordinator Marketing 100 Sedang
7 CRO staff 103 Sedang
8 Marketing Teknik 107 Sedang
9 CRO Staff 102 Sedang
10 Driver 112 Sedang
11 IT & Database 103 Sedang
12 Marketing Staff 114 Tinggi
13 LO Bali 101 Sedang
14 LO Bali 98 Rendah
15 LO Mataram 97 Rendah
16 LO Kupang 102 Sedang



Kesehatan Mental Masyarakat Pesisir   |  157 

No Jabatan Total Kategori 
17 Admin Asuransi 114 Tinggi
18 Treasurry 108 Sedang
19 CRO Staff 115 Tinggi
20 PIC Satpam 107 Sedang
21 Support Marketing & Collection 112 Sedang
22 CRO Staff 109 Sedang
23 Rekrutmen 114 Tinggi

Dari skor yang diperoleh, dapat diketahui bahwa 5 orang (21,74%) karyawan memiliki 

Psychological Well Being yang tinggi, 14 orang (60,87%) memiliki Psychological Well 

Being sedang, dan 4 orang (17,39%) memiliki Psychological Well Being pada kategori 

rendah. Hal ini menunjukkan sebagian besar karyawan pada wilayah EJBN memiliki 

Psychological Well Being pada tingkat sedang.

Sedangkan untuk perbandingan aspek Psychological Well Being, dapat diketahui 

bahwa: 

Tabel 5. Perbandingan Aspek Psychological Well Being

Aspek Jumlah Skor %

Autonomy 497 20.38

Enviromental Mastery 525 21.53

Personal Growth 404 16.56

Positive Relations with Others 421 17.26

Purpose in life 330 13.53

Self Acceptance 262 10.74

Berdasarkan skor yang diperoleh, dapat diketahui bahwa aspek Enviromental 

Mastery merupakan aspek yang paling dominan dalam mempengaruhi Psychological Well 

Being karyawan, yaitu sebesar 21,53%, kemudian aspek autonomy sebesar 20,38% dan 

diikuti oleh positive relations with others 17,26%, personal growth 16,56%, purpose in 

life 13,53% dan yang paling rendah adalah self acceptance 10,74%. Hal ini menunjukkan 

sebagian besar karyawan pada wilayah EJBN memiliki area perkembangan yang cukup 

baik pada aspek environmental mastery. Area ini adalah kemampuan penguasaan 
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terhadap lingkungan yang meliputi kemampuan dan kompetisi mengatur lingkungan, 

menyusun kontol yang kompleks terhadap aktivitas eksternal, menggunakan secara 

efektif kesempatan dalam lingkungan, mampu memilih dan menciptakan konteks yang 

sesuai dengan kebutuhan dan nilai individu itu sendiri. Hal ini berarti sebagian besar 

karyawan PT. XYZ memiliki kemampuan untuk mengelola tugas sehari-hari, memiliki 

atau fokus pada tujuan dan target, dan mampu menjalini serta mampu beradaptasi dengan 

cepat akan perubahan rutinitas yang terjadi, kontrol yang cukup baik dan cukup mampu 

untuk melihat adanya peluang di sekelilingnya. 

Perhitungan beban kerja mental menggunakan metode NASA-TLX, didapat hasil 

sebagai berikut:

Tabel 6. Perhitungan Skor NASA-TLX

No Jabatan Skor Klasifikasi beban kerja
1 Head of Branch 94 Tinggi
2 Koordinator General Affair 78 Sedang
3 Umum staff 62 Sedang
4 Koordinator Operational 72.66 Sedang
5 Koordinator Finance & Administrastion 74 Sedang
6 Koordinator Marketing 52 Sedang
7 CRO staff 72.66 Sedang
8 Marketing Teknik 87.33 Tinggi
9 CRO Staff 61.33 Sedang
10 Driver 64 Sedang
11 IT & Database 72.66 Sedang
12 Marketing Staff 83.33 Tinggi
13 LO Bali 90.66 Tinggi
14 LO Bali 60.66 Sedang
15 LO Mataram 75.33 Sedang
16 LO Kupang 74.66 Sedang
17 Admin Asuransi 64 Sedang
18 Treasurry 71.33 Sedang
19 CRO Staff 72.66 Sedang
20 PIC Satpam 61.33 Sedang
21 Support Marketing & Collection 85.33 Tinggi
22 CRO Staff 74.66 Sedang
23 Rekrutmen 86 Tinggi
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Berdasarkan skor yang diperoleh, dapat diketahui bahwa 6 orang (26,09%) 

karyawan memiliki beban kerja mental yang tinggi, dan 17 orang (65,22%) memiliki 

beban kerja mental sedang. Hal ini menunjukkan sebagian besar karyawan pada wilayah 

EJBN memiliki beban kerja mental pada tingkat sedang. Karyawan yang memiliki tingkat 

beban kerja mental berat sebagian besar berada pada bagian head of branch, marketing 

teknik, marketing staff, Lo Bali, support marketing & collection, dan bagian rekrutmen. 

Tabel 7. Perbandingan Elemen Skor NASA-TLX

Faktor Jumlah Skor %

MD 5160 20.35

PD 1840 7.26

TD 4060 16.01

PO 6220 24.53

EF 6320 24.92

FR 1760 6.94

Aspek Effort (EF) menunjukkan seberapa besar aktivitas mental dan fisik yang 

dibutuhkan untuk mencapai performasi yang diinginkan, menjadi faktor utama dalam 

beban mental. Pada PT XYZ, pekerja harus mampu menangani setiap keluhan, menjalin 

relasi sosial, dan mempersiapkan segala sesuatunya secara mandiri. Hal inilah yang 

membuat aspek effort merupakan aspek yang paling mempengaruhi beban kerja mental. 

Aspek lain yang memiliki persentase cukup tinggi yaitu aspek performance dan mental 

demand. Aspek performance menunjukkan seberapa besar keberhasilan seseorang di 

dalam pekerjaannya dan seberapa puas dengan hasil kerjanya. Aspek mental demand 

menunjukkan seberapa besar aktivitas mental dan perseptual (seperti melihat, mengingat, 

mencari) yang dibutuhkan dalam melakukan pekerjaan.

Hasil analisis korelasi data yang dilakukan dengan menggunakan korelasi spearman 

menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara Psychological Well Being 

dengan beban kerja mental pada karyawan perusahaan outsourcing PT. XYZ Pernyataan 

tersebut berdasarkan nilai signifikansi sebesar 0,037 (nilai signifikansi < 0,05). 
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DISKUSI

Pada penelitian ini, pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan teknik 

korelasi spearman. Korelasi spearman digunakan untuk mencari hubungan antara satu 

atau lebih variabel independen dengan variabel dependen. Variabel independen pada 

penelitian ini adalah Psychological Well Being. Variabel dependen pada penelitian ini 

adalah beban kerja mental. Tujuannya untuk mengetahui hubungan antara Psychological 

Well Being dengan beban kerja mental yang dimiliki oleh subyek yang bekerja sebagai 

karyawan pengelolaan perusahaan outsourcing PT. XYZ.

Hasil analisis korelasi spearman pada penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 

hubungan yang signifikan antara Psychological Well Being dengan variabel beban kerja 

mental. Beban kerja mental yang dialami individu dipengaruhi oleh kuatnya tekanan 

dan tuntutan pekerjaan yang ditanggung oleh karyawan serta Psychological Well Being 

yang baik dalam diri individu. Kontribusi yang diberikan oleh Psychological Well Being 

penelitian ini cukup besar terhadap beban kerja mental yang dialami oleh karyawan, 

apabila Psychological Well Being yang dimiliki oleh karyawan baik, maka beban kerja 

mental yang dialami dapat direduksi atau tidak dapat menyebabkan ketegangan yang 

berlarut.

Pernyataan tersebut senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Ospazuk (2006) 

yang menyatakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara tekanan kerja yang 

tinggi sehingga timbul stres dalam bekerja dengan tingkat kesejahteraan dan kepribadian 

pada perawat dan pelajar psikologi. Hasil penelitian ini juga sesuai dengan yang 

diungkapkan oleh Smet (dalam Anggraeni, Tania dan Miftahul, 2014) mengenai empat 

faktor yang dapat mempengaruhi individu untuk mereduksi ketegangan akibat beban kerja 

mental yang dialaminya. Adapun faktor-faktor tersebut di antaranya dapat berasal dari 

kondisi individu itu sendiri seperti usia, tahap kehidupan, jenis kelamin, faktor genetik, 

intelegensi, pendidikan, temperamen, suku, kebudayaan, status ekonomi dan keadaan 

fisiknya. Faktor kedua berupa kepribadian, dan faktor yang ketiga adalah sosial kognitif 
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yang mencakup dukungan sosial, jaringan sosial dan kendali diri. Faktor yang keempat 

berupa hubungan dengan lingkungan sosial.

Psychological Well Being merupakan suatu konsep yang multidimensional. 

Indikator dari Psychological Well Being itu sendiri adalah keceriaan, optimisme, kendali 

diri, kebebasan dari perasaan frustrasi, kecemasan dan kesepian (Singh & Shyam, 

2007).Berdasarkan pada pernyataan yang diungkapkan tersebut, hasil penelitian ini 

menggambarkan bahwa Psychological Well Being merupakan salah satu faktor yang 

dapat membantu mengurangi beban kerja mental yang dialami seseorang. Dengan 

menumbuhkan kemampuan individu untuk memilih atau membentuk lingkungan yang 

sesuai dengan kondisi dirinya, memiliki rasa penguasaan dan kompetensi dalam mengatur 

lingkungan, mengontrol aturan-aturan kompleks dalam aktivitas-aktivitas eksternal, dapat 

memanfaatkan dengan efektif kesempatan-kesempatan yang ada di sekeliling, mampu 

memilih atau menciptakan hal-hal yang sesuai dengan kebutuhan dan nilai pribadi, 

membuat individu akan merasa sejahtera secara psikologis. Selain itu akan membantu 

individu untuk mandiri sekalipun berbeda dengan hal lazim, dapat membuat keputusan 

sendiri dan mandiri, mampu menghindari tekanan sosial dan dapat bertindak dengan 

cara-cara tertentu serta dapat mengatur perilaku dan mengevaluasi diri dengan standar 

pribadi.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa terdapat faktor-faktor lain yang 

memiliki kontribusi lebih besar dari Psychological Well Being dengan beban kerja mental. 

Faktor lain yang dapat membantu mengurangi beban kerja mental tidak diteliti lebih lanjut 

pada penelitian ini. 

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Berdasarkan hasil penelitian pada karyawan PT. XYZ menunjukkan bahwa hasil 

penelitian memiliki hubungan yang signifikan. Psychological Well Being yang merupakan 

suatu konsep di mana individu mampu menciptakan kepuasan dalam hidupnya dan beban 

kerja mental merupakan suatu indikator dalam mengukur sejauh mana pekerjaan tersebut 

menjadi beban dalam diri individu.



162  |   Prosiding Seminar dan Temu Ilmiah Nasional Psikologi Kemaritiman

Sesuai dengan pembahasan, maka pada penelitian ini dapat ditarik kesimpulan 

bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara Psychological Well Being dengan beban 

kerja mental pada karyawan PT. XYZ. Seseorang yang memiliki beban kerja mental yang 

tinggi, bukan berarti ia akan berlarut dalam keadaan tertekan, tetapi tergantung dari mana 

ia memandang dan mengarahkan diri, lingkungan di sekitarnya yang mempengaruhi, dan 

bagaimana ia mengembangkan potensi dalam dirinya.

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini, di antaranya peneliti kurang bisa 

mengontrol jawaban responden secara langsung, maka dimungkinkan adanya bias di 

dalam pengisian kuesioner, sampel yang digunakan belum mencakup keseluruhan kantor, 

sehingga hanya bisa mengukur khusus wilayah EJBN saja. Ke depannya diharapkan hasil 

penelitian ini dapat lebih mengembangkan kajian keilmuan, terutama psikologi industri 

dan organisasi.

SARAN

Berdasarkan penelitian, diajukan beberapa saran yang berkaitan dengan hasil 

penelitian, yaitu: 

Bagi Karyawan PT.XYZ1. 

Sebagai karyawan PT. XYZ, memiliki ketahanan psikis yang kuat sangat 

diperlukan agar mampu melaksanakan tugas dengan baik. Selain itu, ketahanan juga 

untuk menghadapi setiap permasalahan yang ada sehingga tidak mudah mengalami 

tekanan. Apabila seorang karyawan dapat mengatasi tekanan pekerjaan tanpa 

berdampak pada psikis dan biologisnya, maka ia dapat mencapai Psychological 

Well Being dengan baik. Ketahanan psikis dapat diperoleh dengan membiasakan 

diri selalu berpikir positif, memiliki optimis tinggi, Mengikut sertakan training 

para karyawan dalam peningkatan motivasi, meningkatkan kemampuan spiritual 

dan membiasakan diri untuk tetap bersikap tenang dan fokus pada apa yang akan 

diselesaikannya. 
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Bagi Instansi/ Perusahaan 2. 

Bagi instansi terkait, diharapkan dapat memperhatikan dan meningkatkan 

kemampuan yang dimiliki oleh karyawan dalam melaksanakan tugasnya agar 

tidak mudah mengalami tekanan beban kerja. Hal tersebut bisa dilakukan dengan 

lebih sering untuk menjalin komunikasi dengan menanyakan apa kendalanya, 

dan memberinya kesempatan untuk berdiskusi dan memikirkan jalan keluar 

yang efektif. Selain itu, pihak instansi juga dapat melakukan rotasi ataupun job 

enlargement terhadap beberapa pegawai yang dinilai beban kerjanya masih kurang 

sehingga kemampuan pekerja yang beban kerja mentalnya tidak terlalu tinggi dapat 

meningkatkan kemampuannya dalam menghadapi permasalahan kerja.

Bagi Peneliti Selanjutnya 3. 

Penelitian ini hanya menekankan pada variabel Psychological Well Being 

yang berpengaruh pada beban kerja mental. Sebagai kelanjutan penelitian ini, 

diharapkan untuk dapat menggali dan mempelajari lebih dalam mengenai variabel 

atau faktor lain yang dapat membantu untuk mengurangi beban kerja mental dan 

pengembangan kepribadian yang dialami oleh individu. 

DAFTAR ACUAN

Adawiyah, W., & Sukmawati, A. (2013). Analisis Beban Kerja Sumber Daya Manusia 
dalam Aktivitas Produksi Komoditi Sayuran Selada (Studi Kasus: CV Spirit Wira 
Utama). Jurnal Manajemen dan Organisasi, 4(2), 128-143.

Anggraeni, Tania Puspa & Jannah Miftakhul. 2014. Hubungan antara Psychological Well 
Being dan Kepribadian Hardiness dengan Stress Pada Petugas Port Security. Jurnal 
Character, Volume 03 Nomor 2.

Arasyandi, Muhammad & Bakhtiar, Arfan. 2016. Analisis Beban Kerja Mental dengan 
Metode Nasa_TLX pada Operator Kargo di PT. Dharma Bandar Mandala (PT.
DBM). https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/ieoj/article/view/14100.

Ariati, J. 2010. Subjective Well Being (Kesejahteraan Subjektif) dan Kepuasan Kerja pada 
Staf Pengajar (Dosen) di Lingkungan Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro. 
Jurnal UNDIP Vol. 8 No. 2. 



164  |   Prosiding Seminar dan Temu Ilmiah Nasional Psikologi Kemaritiman

Goldstein, E.D. 2007. Sacred Moments: Implications on Well-Being and Stress. Journal 
of Clinical Psychology, 63 (10), 10011019-. Institute of Transpersonal Psychology: 
Wiley InterScience. 

Hendrawan, B., Ansori, M., & Hidayat, R. (2013).Pengukuran dan Analisis Beban Kerja 
Pegawai Bandara Hang Nadim. Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis, 
1(1), 1-14.

Hidayat, T. F., Pujangkoro, S., & Anizar. (2013). Pengukuran Beban Kerja Perawat 
Menggunakan Metode NASA-TLX di Rumah Sakit XYZ.e-Jurnal Teknik Industri, 
2(1), 42-47.

Karyono, Dewi, K.S., & Lela, TA. 2008. Penanganan Stres dan Psychological Well Being 
Pasien Kanker Payudara yang Menjalani Radioterapi di RSUD Dr. Moewardi 
Surakarta. Media Medika Indonesia, 43 (2), 102105-. Fakultas Psikologi Universitas 
Diponegoro 

Putri, Ulfa liani & naniek. 2017. Analisis Beban Kerja Mental dengan Metode Nasa-TLX 
pada Departemen Logistic PT. ABC. https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/ieoj/
article/view/16483

Ramadhan, R., Tama, I. P., & Yanuar, R. (2014). Analisa Beban Kerja Dengan Menggunakan 
Work Sampling Dan NASA-TLX Untuk Menentukan Jumlah Operator.2(5), 964-
973.

Smet, B. 1994. Psikologi Kesehatan. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia. 

Susetyo, J., Simanjuntak, R. A., & Wibisono, R. C. (2012). Pengaruh Beban Kerja Mental 
dengan Menggunakan Metode NASA TASK LOAD INDEX (TLX) Terhadap Stres 
Kerja. Prosiding Seminar Nasional Aplikasi Sains & Teknologi (SNAST) Periode 
III, 75-82.

Wibowo, Wisnu. 2014. http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/?id=103810

Widyanti, A., Johnson, A., & Waard, D. d. (2010). Pengukuran Beban Kerja Mental dalam 
Searching Task dengan Metode Rating Scale Mental Effort (RSME). J@TI UNDIP, 
V(1), 1-6.1

Trisusanti, R., & Satiningsih.2012. Gambaran Psychological Well Being pada Pensiunan 
Pegawai Negeri Sipil Struktural yang Menjadi Tulang Punggung Keluarga. Jurnal 
Psikologi Teori dan Terapan, 3 (1) 28-41. Program Studi Psikologi Fakultas Ilmu 
Pendidikan Universitas Negeri Surabaya.



Kesehatan Mental Masyarakat Pesisir   |  165 

11
DINAMIKA PSYCHOLOGICAL WELL BEING 

(KEBERMAKNAAN HIDUP) PADA PENDERITA 
KANKER DI YAYASAN KANKER SURABAYA

Windah Riskasari1, Puri Aquarisnawati2

1, 2 Fakultas Psikologi Universitas Hang Tuah 
1jywa_komba@yahoo.com, 2 puri.aquarisnawati@gmail.com

Abstrak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dinamika Psychological Well Being 
pada penderita kanker di Surabaya dan mengetahui dimensi-dimensi Psychological Well Being 
dalam mempengaruhi kehidupan penderita kanker di Surabaya. Penderita kanker umumnya 
bisa terjadi pada wanita maupun laki-laki. Misalnya pada penyakit kanker hati ini merupakan 
jenis penyakit kanker dengan jumlah penderita nomor lima terbanyak di dunia dan menjadi 
penyebab kematian nomor tiga. Besarnya jumlah penderita kanker di suatu negara biasanya 
berhubungan dengan jumlah penderita hepatitis. Sebab penderita hepatitis umumnya 
berpotensi mengarah pada kanker hati. Sementara pada anak, leukemia merupakan jenis 
kanker yang paling banyak menyerang. Leukemia atau kanker darah menduduki peringkat 
tertinggi kasus kanker pada anak karena masih lemahnya penanganan kanker pada anak. 
Tidak heran untuk kasus penderita kanker darah pada anak yang ditemukan, umumnya sudah 
memasuki stadium lanjut. Terlambatnya penanganan terhadap penderita kanker darah bisa 
berakibat fatal dan dapat menyebabkan kematian. Adapun keterbatasan-keterbatasan tersebut 
bisa berupa keterbatasan materi, keterbatasan fisik, keterbatasan spiritual, keterbatasan audio, 
dan keterbatasan visual. Dan dari kebersamaan yang didapat selama bersama-sama dalam satu 
tempat yaitu di yayasan kanker Indonesia, membuat para pasien tersebut merasa ada kesamaan 
yang hampir sama merasakan akibat semua perubahan yang ada akibat dari pengobatan medis 
dan kemoterapi. Dan dari data statistik juga didapatkan dari berbagai kategori yakni kategori 
sangat tinggi ada 4 orang atau 8% masuk pada kategori tersebut, kategori tinggi sebanyak 
7 orang atau 14%, kategori sedang yakni 29 orang atau 57%, kategori rendah sebanyak 87 
orang atau 16% , dan kategori sangat rendah sebanyak 3 orang atau 6%.

Kata Kunci: Psychological Well Being
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Abstract. The purpose of  this study was to find out the dynamics of  Psychological Well 
Being in cancer patients in Surabaya and to know the Psychological Well Being dimensions 
in influencing the lives of  cancer patients in Surabaya. Cancer sufferers can generally occur 
in women and men. For example in liver cancer this is a type of  cancer with the number five 
most sufferers in the world and the number three cause of  death. The large number of  cancer 
patients in a country is usually related to the number of  people with hepatitis. Because people 
with hepatitis generally have the potential to lead to liver cancer. While in children, leukemia 
is the most common type of  cancer. Leukemia or blood cancer ranks highest in cases of  
cancer in children because it is still weak in handling cancer in children. No wonder the case 
of  blood cancer patients in children who are found, generally has entered the advanced stage. 
Late handling of  patients with blood cancer can be fatal and can cause death. The limitations 
can be material limitations, physical limitations, spiritual limitations, audio limitations, and 
visual limitations. And from the togetherness gained during together in one place, namely 
in the Indonesian Cancer Foundation, it made these patients feel that there were similarities 
that almost felt as a result of  all the changes that resulted from medical treatment and 
chemotherapy. And from the statistical data also obtained from various categories, namely 
the very high category there are 4 people or 8% in the category, high category as many as 7 
people or 14%, the medium category is 29 people or 57%, low category as many as 87 people 
or 16% , and very low categories of  3 people or 6%.

Keywords: Psychologicall Well Being

PENGANTAR

Penderita kanker di Indonesia dari tahun ke tahun semakin tinggi. Hal ini terlihat dari 

berbagai data kanker yang dipublikasikan baik oleh pemerintah maupun lembaga-lembaga 

kanker. Bahkan menurut WHO pada tahun 2030 akan terjadi lonjakan penderita kanker 

di Indonesia sampai tujuh kali lipat. Jumlah penderita kanker yang meninggal juga kian 

memprihatinkan. Untuk penderita kanker serviks, jumlahnya juga sangat tinggi. Setiap 

tahun tidak kurang dari 15.000 kasus kanker serviks terjadi di Indonesia. Itu membuat 

kanker serviks disebut sebagai penyakit pembunuh wanita nomor 1 di Indonesia. Label itu 

tidak berlebihan karena tiap hari di Indonesia dari 40 wanita yang terdiagnosa menderita 

kanker serviks, 20 wanita di antaranya meninggal karena kanker serviks. Tingginya kasus 

kanker serviks di Indonesia membuat WHO menempatkan Indonesia sebagai negara 

dengan jumlah penderita kanker serviks terbanyak di dunia. Sementara kanker payudara, 

merupakan penyakit dengan kasus terbanyak kedua setelah kanker serviks. 
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Penderita kanker payudara di Indonesia pada tahun 2004, sebagaimana dikutip dari 

Profil Kesehatan Indonesia tahun 2008, sebanyak 5.207 kasus. Setahun kemudian pada 

2005, jumlah penderita kanker payudara meningkat menjadi 7.850 kasus. Tahun 2006, 

penderita kanker payudara meningkat menjadi 8.328 kasus dan pada tahun 2007 jumlah 

tersebut tidak jauh berbeda meski sedikit mengalami penurunan yakni 8.277 kasus. Yang 

perlu diketahui data penderita kanker payudara tersebut merupakan pasien yang keluar 

rawat inap dengan diagnosis kanker. Jadi penderita kanker payudara sebenarnya sangat 

mungkin jauh lebih besar lagi.

Kanker hati juga menjadi jenis kanker dengan penderita yang banyak. Penderita 

kanker hati umumnya laki-laki. Penyakit kanker hati ini merupakan jenis penyakit kanker 

dengan jumlah penderita nomor lima terbanyak di dunia dan menjadi penyebab kematian 

nomor tiga. Besarnya jumlah penderita kanker di suatu negara biasanya berhubungan 

dengan jumlah penderita hepatitis. Sebab penderita hepatitis umumnya berpotensi 

mengarah pada kanker hati. Sementara pada anak, leukemia merupakan jenis kanker yang 

paling banyak menyerang. Leukemia atau kanker darah menduduki peringkat tertinggi 

kasus kanker pada anak karena masih lemahnya penanganan kanker pada anak. Tidak 

heran untuk kasus penderita kanker darah pada anak yang ditemukan, umumnya sudah 

memasuki stadium lanjut. Terlambatnya penanganan terhadap penderita kanker darah 

bisa berakibat fatal dan dapat menyebabkan kematian. Umumnya penderita kanker darah 

ditemukan pada anak berusia di bawah 15 tahun. Untuk daerah dengan penderita kanker 

terbanyak di Indonesia adalah di Yogyakarta. Di daerah tersebut, tingkat prevalensi 

tumor mencapai 9,6 per 1000 orang. Angka tersebut jauh lebih tinggi dari nilai rata-

rata prevalensi nasional yang sebesar 4,3 per 1.000 orang. Sementara jika dibandingkan 

dengan penyakit-penyakit non-kanker yang mengakibatkan kematian, kanker menempati 

posisi ke-tujuh. Data menurut Riset Kesehatan Dasar tahun 2007 tersebut menempatkan 

stroke, TBC, hipertensi, cedera, perinatal dan diabetes melitus di atas jumlah kematian 

akibat kanker.

 Serikat Pengendalian Kanker Internasional atau Union Internationale Contre le 

Cancere (UICC) memprediksi akan terjadi peningkatan jumlah penderita kanker sebesar 
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300% di seluruh dunia pada tahun 2030. Jumlah tersebut 70% berada di Negara berkembang 

seperti Indonesia (Kartika, 2013). Purwadianto (dalam Robby, 2014) menyampaikan 

bahwa prevalensi kanker di Indonesia adalah 1,4 setiap 1000 penduduk atau sekitar 

330 orang yang berisiko mengidap kanker. Angka ini membuktikan bahwa masyarakat 

Indonesia sangat rentan terhadap kanker. Berdasarkan Sistem Informasi Rumah Sakit 

(SIRS), jumlah pasien rawat jalan maupun rawat inap pada kanker payudara terbanyak 

yaitu 12.014 orang (28,7%) dan kanker serviks 5.349 orang (12,8%) dari jumlah penderita 

kanker kurang lebih 42.000 orang (dalam Rahajeng, 2014). Sementara di Jawa Timur 

sendiri, Nina Kirana Soekarwo, Ketua YKI Cabang Jawa Timur (Suara Surabaya, 2015) 

menyebutkan data penderita kanker payudara di Jawa Timur mencapai 5.127 orang. Data 

ini menurun dibandingkan dengan tahun 2013 yang mencapai 6094 orang. Pada kanker 

serviks ada 3.813 orang pada tahun 2014. Data ini juga menurun dibandingkan tahun 

2013 yang berjumlah 3.971 orang penderita kanker. Di Yayasan Kanker Indonesia (YKI) 

Surabaya sendiri, ada 58 pasien selama bulan Oktober 2016, pada November 2016 ada 

sekitar 34 pasien kanker, dan 45 pasien kanker pada bulan Desember 2016 yang berada di 

Rumah Singgah YKI dengan jenis kanker berbeda-beda.

 Salah satu pasien kanker serviks yang berusia 38 tahun berinisial S di rumah 

singgah YKI mengaku sempat down dan sedih ketika tahu dirinya mengidap kanker tetapi 

karena memilik tekad yang kuat dan tujuan hidup yang utama yakni untuk sembuh dari 

sakit kankernya, S bisa bertahan selama 4 tahun terakhir.

Waktu saya tau saya kena kanker ya sedih, saya kan guru mbak sempet nggak 
ngajar seminggu soalnya kepikiran, terus saya disemangati teman-teman 
sekolah, terus saudara saya juga perawat itu nyemangati nganterin berobat, 
saya juga lihat anak saya jadi pengen sembuh gimana caranya saya biar 
cepet sembuh, pokoknya yang saya pikir sembuh, sembuh, sembuh, biar saya 
bisa ngajar lagi, ya alhamdulilah sekarang saya ya masih ngajar kaya biasa 
malah bikin saya jadi lebih baik ngga kepikiran penyakit saya mbak.

 Dalam hal ini S yang awalnya merasa sedih membuat keputusan untuk memperbaiki 

kondisi dirinya dengan ingin sembuh dan rajin menjalani pengobatan yang dianjurkan 
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dokter sehingga bisa bertahan sampai sekarang. S memiliki tujuan dalam hidupnya untuk 

sembuh dari penyakitnya dan menjalani kehidupan seperti individu lainnya. 

Pada subjek Ibu A yang berusia 49 tahun yang mengidap penyakit kanker payudara 

stadium 3 juga mengungkapkan hal yang sama yakni keinginannya untuk bisa sembuh dari 

penyakitnya melihat semangat suami dan anak-anak yang ingin melihat dirinya sembuh.

Saya sedih ya sempet sedih, lebih ke shock ya mbak karena ini kan kanker, 
setiap orang pasti kaget kalo tau kena penyakit ini tapi saya tau suami dan 
anak saya terus ada dan nyemangati saya tiap waktu saya jadi berfikir untuk 
sembuh. Ya kalo orang lain masih ingin saya sembuh kenapa saya harus 
menyerah? Sejauh ini saya masih hidup ya saya bersyukur saya masih bisa 
lihat suami saya mbak.

Dalam hal ini ibu A merupakan individu yang memiliki PWB yang baik. Rogers 

(dalam Ryff, 1989) mengemukakan bahwa fully functioning person memiliki tujuan dan 

rasa keterarahan yang membuat dirinya merasa bahwa hidup ini bermakna. Besarnya 

jumlah penderita kanker di Indonesia, bisa dikurangi jika membiasakan hidup sehat, seperti 

dengan rajin berolahraga, makan buah dan sayuran, menghindari makanan berpengawet 

dan menjauhi alkohol serta rokok. Usaha memenuhi kebutuhan hidup individu akan 

memiliki pengalaman-pengalaman, ada yang menyenangkan dan tidak menyenangkan 

yang selanjutnya menyebabkan kebahagiaan dan ketidakbahagiaan. Dalam ilmu psikologi 

penelitian mengenai kebahagiaan dan ketidakbahagiaan dikenal sebagai Psychological 

Well Being (PWB) atau Kesejahteraan Psikologi.

PWB merupakan hasil evaluasi atau penilaian seseorang terhadap dirinya 

yang merupakan evaluasi atas pengalaman-pengalaman hidupnya. Evaluasi terhadap 

pengalaman akan dapat menyebabkan seseorang menjadi pasrah terhadap keadaan yang 

membuat PWB-nya menjadi rendah atau berusaha untuk memperbaiki keadaan hidupnya 

yang akan membuat PWB-nya meningkat.

 Menurut Ryff (1989) Psychological Well Being memiliki enam dimensi yaitu : 

penerimaan diri (self acceptance), hubungan yang positif dengan orang lain (positive 

relations with other), pengembangan diri (personal growth), tujuan hidup (pupose in life), 
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penguasaan lingkungan (environmental mastery), dan kemandirian (autonomy). Keenam 

dimensi di atas saling berkaitan satu sama lain.

Berdasarkan latar belakang permasalahan, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah : Bagaimana dinamika Psychological Well Being pada penderita 

kanker di yayasan kanker Surabaya. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui dinamika Psychological Well Being pada penderita kanker di Surabaya 

dan mengetahui dimensi-dimensi Psychological Well Being dalam mempengaruhi 

kehidupan penderita kanker di Surabaya. Manfaat teoritis yang didapat dari penelitian 

ini diharapkan memberi sumbangan, serta informasi bagi pengembangan ilmu psikologi 

pada umumnya, dan psikologi klinis khususnya. Sedangkan manfaat praktis, diharapkan 

dapat memberikan informasi dan gambaran mengenai Psychological Well Being penderita 

kanker di Surabaya. Bagi keluarga penderita kanker, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan informasi mengenai peran orang terdekat terhadap Psychological Well Being 

penderita kanker di Surabaya. Bagi instansi terkait, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan informasi terkait peran profesional seperti dokter, perawat dan organisasi 

setempat terhadap Psychological Well Being penderita kanker. Bagi peneliti selanjutnya 

diharapkan agar penelitian ini dapat memberikan informasi dan pengembangan penelitian 

selanjutnya jika tertarik meneliti mengenai Psychological Well Being.

Psychological Well Being (PWB) adalah kebahagiaan dan ketidakbahagiaan atau 

yang biasa disebut Kesejahteraan Psikologis, menurut Ryff (1995) mendefinisikan PWB 

ini sebagai hasil evaluasi atau penilaian seseorang terhadap dirinya sendiri, di mana 

evaluasi atas pengalaman-pengalaman hidupnya sehingga menyebabkan seseorang 

menjadi pasrah terhadap keadaan yang membuat PWB nya menjadi rendah atau berusaha 

untuk memperbaiki hidupnya sehingga PWB nya meningkat.

PWB memiliki enam dimensi, pertama penerimaan diri (self acceptance). Self 

acceptance berkaitan dengan penerimaan diri individu pada masa kini dan masa lalunya. 

Selain itu, self acceptance juga berkaitan dengan sikap positif terhadap diri sendiri. 

Individu dikatakan memiliki nilai yang tinggi dalam dimensi penerimaan diri apabila 

memiliki sikap yang positif terhadap dirinya sendiri, menghargai dan menerima berbagai 
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aspek yang ada pada dirinya, baik kualitas diri yang baik maupun yang buruk. Selain itu, 

individu yang memiliki nilai penerimaan diri yang tinggi juga dapat merasakan hal yang 

positif dari kehidupannya di masa lalu. 

Kedua, hubungan positif dengan orang lain (positive relations with others). Dimensi 

yang mencakup ketabahan dan kesenangan yang berasal dari hubungan dalam kelekatan 

dan perasaan cinta dengan orang lain. Membina hubungan yang hangat dengan orang lain 

merupakan salah satu dari criterion of maturity yang dikemukakan oleh Allport. Teori 

perkembangan manusia juga menekankan intimacy dan generativity sebagai tugas utama 

yang harus dicapai oleh manusia dalam tahap perkembangan tertentu. 

Ketiga, otonomi (autonomy). Teori self actualization mengemukakan otonomi dan 

resistensi terhadap perubahan yang terjadi dalam lingkungannya. Roger mengemukakan 

bahwa individu dengan fully functioning digambarkan sebagai individu yang memiliki 

internal locus of evaluation, di mana individu tersebut tidak selalu membutuhkan 

pendapat dan persetujuan dari orang lain, namun mengevaluasi dirinya sendiri dengan 

standar personal. Teori perkembangan memandang otonomi sebagai rasa kebebasan yang 

dimiliki seseorang untuk terlepas dari norma-norma yang mengatur kehidupan sehari-

hari. 

Keempat penguasaan lingkungan (environmental mastery). Salah satu karakteristik 

dari kondisi kesehatan mental adalah kemampuan individu untuk memilih dan menciptakan 

lingkungan yang sesuai dengan kondisi psikisnya. Allport (dalam Ryff, 1989) menyebutkan 

bahwa individu yang matang akan mampu berpartisipasi dalam aktivitas di luar dirinya. 

Dalam teori perkembangan juga disebutkan bahwa manusia dewasa yang sukses adalah 

seseorang yang memiliki kemampuan untuk menciptakan perbaikan pada lingkungan dan 

melakukan perubahan-perubahan yang dinilai perlu melalui aktivitas fisik dan mental 

serta mengambil manfaat dari lingkungan tersebut.

Kelima, tujuan hidup (purpose in life). Allport (dalam Ryff, 1989) mengemukakan 

bahwa salah satu ciri kematangan individu adalah memiliki tujuan hidup, yakni rasa 

keterarahan (sense of directedness) dan rasa bertujuan (intentionality). Selain itu, Rogers 
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(dalam Ryff, 1989) mengemukakan bahwa fully functioning person memiliki tujuan dan 

rasa keterarahan yang membuat dirinya merasa bahwa hidup ini bermakna. 

Keenam, pertumbuhan pribadi (personal growth). Kebutuhan akan aktulisasi diri 

dan menyadari potensi diri merupakan perspektif utama dari dimensi pertumbuhan 

diri. Keterbukaan akan pengalaman baru merupakan salah satu karakteristik dari fully 

functioning person. Teori perkembangan juga menekankan pada pentingnya manusia 

untuk bertumbuh dan menghadapi tantangan baru dalam setiap periode pada tahap 

perkembangannya.

Ryff & Keyes (dalam Rahayu, 2008) menyebutkan Faktor-faktor yang mempengaruhi 

PWB individu antara lain (1) faktor demografis dan (2) evaluasi terhadap pengalaman 

hidup. Faktor demografis dibagi menjadi lima, yaitu (a) usia, Ryff & Keyes (1995) 

mengemukakan bahwa perbedaan usia mempengaruhi perbedaan dalam dimensi-dimensi 

PWB. Ryff & Keyes menemukan bahwa dimensi penguasaan lingkungan dan dimensi 

otonomi mengalami peningkatan seiring bertambahnya usia, terutama dari dewasa muda 

hingga dewasa madya. Dimensi hubungan positif dengan orang lain juga mengalami 

peningkatan seiring bertambahnya usia. Sebaliknya, dimensi tujuan hidup dan pertumbuhan 

pribadi memperlihatkan penurunan seiring bertambahnya usia, penurunan ini terutama 

terjadi pada dewasa madya hingga dewasa akhir. Tidak ada perbedaan yang signifikan 

dalam dimensi penerimaan diri selama usia dewasa muda hingga dewasa akhir; (b) jenis 

kelamin. Penelitian Ryff (dalam Ryff & Keyes, 1995) menemukan bahwa dibandingkan 

pria, wanita memiliki skor yang lebih tinggi pada dimensi hubungan yang positif dengan 

orang lain dan dimensi pertumbuhan pribadi; (c) status sosial ekonomi, perbedaan kelas 

sosial juga mempengaruhi kondisi PWB individu. Mereka yang menempati kelas sosial 

yang tinggi memiliki perasaan yang lebih positif terhadap diri sendiri dan masa lalu 

mereka, serta lebih memiliki rasa keterarahan dalam hidup dibandingkan dengan mereka 

yang berada di kelas sosial yang lebih rendah; (d) budaya, penelitian mengenai PWB 

yang dilakukan di Amerika dan Korea Selatan menunjukkan bahwa responden di Korea 

Selatan memiliki skor yang lebih tinggi pada dimensi hubungan positif dengan orang lain 

dan skor yang rendah pada dimensi penerimaan diri; (e) dukungan sosial, dukungan ini 
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dapat berasal dari berbagai sumber, di antaranya pasangan, keluarga, teman, rekan kerja, 

dokter, maupun organisasi sosial.

Ryff (1989) mengemukakan bahwa pengalaman hidup tertentu dapat mempengaruhi 

kondisi PWB individu. Pengalaman-pengalaman tersebut mencakup berbagai bidang 

kehidupan dalam berbagai periode kehidupan. Evaluasi individu terhadap pengalaman 

hidupnya memiliki pengaruh yang penting terhadap PWB. 

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan termasuk jenis penelitian 

deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan terhadap variabel 

mandiri, yaitu tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang 

lain (Sugiyono, 2001). Variabel penelitian dapat diartikan sebagai sesuatu yang akan 

menjadi obyek pengamatan penelitian atau biasa disebut sebagai faktor yang berperan 

dalam penelitian atau gejala yang akan diteliti (Suryabrata, 2000). Variabel dalam penelitian 

ini merupakan variabel tunggal/single variabel, yaitu Pschological Well Being.

Subyek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pasien kanker yang 

berada di yayasan kanker Indonesia (YKI) yang berada di Surabaya. Metode kuesioner 

ini menggunakan skala Likert yang sudah dimodifikasi. Modifikasi di sini adalah 

menghilangkan pertanyaan tengah dengan tujuan untuk menghindari respons yang 

bermakna ganda dan untuk menghindari kecenderungan sampel memilih pernyataan yang 

netral. Penelitian ini menggunakan skala Likert karena: (1) skala lebih mudah dibuat; (2) 

reliabilitas tinggi; (3) memberikan keterangan yang lebih mengenai sikap responden

Definisi operasional adalah definisi yang didasarkan pada sifat-sifat yang 

didefinisikan yang diamati atau diobservasi Suryabrata (2000). Pschological Well Being 

(PWB) merupakan hasil evaluasi atau penilaian seseorang terhadap dirinya sendiri, di 

mana evaluasi atas pengalaman-pengalaman hidupnya sehingga menyebabkan seseorang 

menjadi pasrah terhadap keadaan yang membuat PWB-nya menjadi rendah atau berusaha 

untuk memperbaiki hidupnya sehingga mampu mencapai kebahagiaan hidup. Adapun 

indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah penerimaan diri (self acceptance), 
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hubungan yang positif (positif relations with other), pengembangan diri (personal 

growth), tujuan hidup (purpose in life), penguasaan lingkungan (environmental mastery), 

kemandirian (autonomy) (Ryff, 1995).

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari 

dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2014). Populasi dalam penelitian ini 

adalah penderita penyakit kanker yang ada di wilayah Surabaya khususnya yang berada 

di Yayasan Kanker Indonesia (YKI) cabang Jawa Timur yang berjumlah 51 orang.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi 

tersebut (Sugiyono, 2014). Penulis menentukan jumlah sampel berdasarkan tabel 

penentuan jumlah sampel dari populasi tertentu yang dikembangkan oleh Isaac & Michael 

(Sugiyono, 2011). Populasi 60 orang dengan pengambilan sampel berdasarkan tabel yang 

dikembangkan oleh Isaac & Michael dengan taraf kesalahan 5%. Teknik pengambilan 

sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah probability sampling karena 

memberikan peluang yang sama bagi anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota 

sampel (Sugiyono, 2012). Teknik yang digunakan adalah simple random sampling dengan 

sistem nomor kamar ganjil karena pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan 

secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu (Sugiyono, 2012). 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala 

psikologi, yaitu berupa pertanyaan atau pernyataan yang tidak langsung mengungkapkan 

atribut yang hendak diukur melainkan mengungkapkan indikator perilaku dari atribut 

yang bersangkutan (Azwar, 2013). skala Psychological Well Being (PWB) yang diadaptasi 

dari Ryff’s Psychological Well Being Scales 42 Item Version. Adapun jenis skala yang 

digunakan adalah skala model Likert. Skala model Likert adalah metode penskalaan 

pernyataan individu yang menggunakan distribusi respons sebagai dasar penentu nilai 

skalanya (Azwar, 2005). Pernyataan-pernyataan yang disusun dalam skala Likert 

berdasarkan atas teori-teori pendukung dan indikator yang dianggap mewakili variabel 

penelitian. 
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HASIL PENELITIAN

Uji instrumen meliputi uji validitas alat ukur dan uji reliabilitas, sedangkan uji asumsi 

meliputi uji normalitas, uji multikolinieritas, uji autokorelasi dan uji heterokedastisitas. 

Keseluruhan perhitungan tersebut menggunakan Statistical Program for Social Science 

(SPSS) for Windows versi 21.

Skala yang digunakan dalam penelitian ini merupakan aitem-aitem yang berdasarkan 

blue print dan indikator pada masing-masing variabel. Skala dalam penelitian ini adalah 

Psychological Well Being sebanyak 42 aitem.

Uji validitas alat ukur dilakukan untuk mengetahui sejauh mana sebuah alat ukur 

mampu memberikan hasil yang tepat dan akurat sesuai maksud dikenakannya pengukuran 

tersebut (Azwar, 2013). Kaidah uji statistik yang digunakan adalah suatu aitem dikatakan 

valid apabila menyatakan kriteria pemilihan aitem berdasarkan korelasi aitem – total, 

biasanya digunakan batasan rix ≥ 0,30. Semua aitem yang mencapai koefisien korelasi 

minimal 0,30 daya bedanya dianggap memuaskan. Uji validitas alat ukur dilakukan 

dengan metode statistik dengan menggunakan software Statistical Program for Social 

Science (SPSS) for Windows Versi 21. Skala yang digunakan dalam penelitian ini 

merupakan aitem-aitem yang berdasarkan blue print dan indikator pada masing-masing 

variabel. Adapun skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala Psychological 

Well Being (Y) sebanyak 42 aitem.

Dalam analisis dengan teknik Corrected Item-Total Correlation dengan koefisien 

korelasi 0,30 maka dapat diketahui hasil analisis kesahihan terhadap 42 butir aitem pada 

skala Psychological Well Being terdapat 12 aitem yang gugur karena memiliki indeks 

Corrected Item-Total Correlation < 0,30. Aitem yang gugur yaitu aitem nomor 2 yang 

memiliki korelasi 0,112 < 0,30, aitem nomor 4 yang memiliki korelasi 0,056 < 0,30, aitem 

nomor 5 yang memiliki korelasi 0,185 < 0,30, aitem nomor 6 yang memiliki korelasi 

0,149 < 0,30, aitem nomor 9 yang memiliki korelasi 0,292 < 0,30, aitem nomor 20 yang 

memiliki korelasi 0,228 < 0,30, aitem nomor 21 yang memiliki korelasi 0,288 < 0,30, 

aitem nomor 25 yang memiliki korelasi 0,239 < 0,30, aitem nomor 29 yang memiliki 
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korelasi 0,248 < 0,30, aitem nomor 36 yang memiliki korelasi 0,035 < 0,30, aitem nomor 

37 yang memiliki korelasi 0,259 < 0,30 dan aitem nomor 40 yang memiliki korelasi 0,191 

< 0,30. Sehingga terdapat 30 aitem yang sahih. Adapun daftar aitem yang gugur adalah 

sebagai berikut:

Tabel 1. Validitas Aitem Skala Psychological Well Being (Tahap 1)

Dimensi
Favorable Unfavorable

Total
Sahih Gugur Sahih Gugur

Penerimaan diri 12, 24, 42 6 18, 30 36 5

Hubungan positif dengan 
orang lain 22, 28 4, 40 10, 16, 34 - 5

Otonomi 1, 7 25, 37 13, 19, 31 - 5

Penguasaan lingkungan 38 2, 20 8, 14, 26, 32 - 5

Tujuan hidup 11, 41 5, 29 17, 23, 35 - 5

Pertumbuhan pribadi 33 9, 21 3, 15, 27, 39 - 5

Total 30

Uji validitas aitem pada skala Psychological Well Being dilakukan kembali untuk 

memperoleh nilai korelasi aitem yang sahih. Pada uji validitas diskriminasi aitem yang 

kedua, peneliti mengeluarkan aitem-aitem yang gugur serta melakukan uji validitas 

diskriminasi aitem kembali melalui analisis teknik Corrected Item-Total Correlation 

dengan menggunakan koefisien korelasi yang sama yaitu 0,30. Pada tahap kedua ini 

ditemukan 2 aitem lagi yang gugur yaitu aitem nomor 24 yang memiliki korelasi 0,295 < 

0,30 dan aitem nomor 41 yang memiliki korelasi 0,275 < 0,30. Daftar aitem yang gugur 

adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Validitas Aitem Skala Psychological Well Being (Tahap 2)

Dimensi
Favorable Unfavorable

Total
Sahih Gugur Sahih Gugur

Penerimaan diri 12, 42 6, 24 18, 30 36 4

Hubungan positif dengan orang 
lain

22, 28 4, 40 10, 16, 34 - 5
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Dimensi
Favorable Unfavorable

Total
Sahih Gugur Sahih Gugur

Otonomi 1, 7 25, 37 13, 19, 31 - 5

Penguasaan lingkungan 38 2, 20 8, 14, 26, 32 - 5
Tujuan hidup 11 5, 29, 41 17, 23, 35 - 4
Pertumbuhan pribadi 33 9, 21 3, 15, 27, 39 - 5

Total 28

Uji validitas aitem pada skala Psychological Well Being dilakukan sebanyak 3 kali 

untuk memperoleh aitem-aitem yang valid dan sahih. Pada uji validitas yang ketiga ini 

peneliti kembali mengeluarkan aitem-aitem yang gugur serta melakukan uji validitas 

diskriminasi aitem kembali melalui analisis teknik Corrected Item-Total Correlation 

dengan menggunakan koefisien korelasi yang sama yaitu 0,30. Pada tahap ketiga ini 

ditemukan semua aitem dapat dikatakan sahih. Koefisien korelasi pada skala Psychological 

Well Being berkisar antara 0,301 sampai dengan 0,774. Tabel skala aitem pada tahap 

ketiga dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3. Validitas Aitem Skala Psychollgical Well Being (Tahap 3)

Dimensi
Favorable Unfavorable

Total
Sahih Gugur Sahih Gugur

Penerimaan diri 12, 42 - 18, 30 - 4

Hubungan positif dengan orang 
lain

22, 28 - 10, 16, 34 - 5

Otonomi 1, 7 - 13, 19, 31 - 5

Penguasaan lingkungan 38 - 8, 14, 26, 32 - 5

Tujuan hidup 11 - 17, 23, 35 - 4

Pertumbuhan pribadi 33 - 3, 15, 27, 39 - 5

Total 28

Reliabilitas mengacu pada konsistensi, keterandalan, ketepercayaan, kestabilan, 

keajekan, dan sebagainya dari alat ukur, artinya sejauh mana hasil pengukuran dapat 

dipercaya (Azwar, 2013). Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan 
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metode Alpha Cronbach. Suatu aitem pengukuran dikatakan reliabel apabila memiliki 

nilai konsistensi alpha (α) ≥ 0,60 (Noor, 2012). Pengujian reliabilitas alat ukur dilakukan 

dengan metode statistik dengan bantuan menggunakan Statistical Program for Social 

Science (SPSS) for Windows Versi 21. Berikut adalah hasil uji reliabilitas skala 

Psychological Well Being

Uji reliabilitas pada skala Psychological Well Being dilakukan sebanyak tiga 

tahap. Pada tahap pertama hasil uji reliabilitas skala Psychological Well Being tanpa 

menghilangkan aitem yang memiliki daya diskriminasi rendah (42 aitem) didapatkan 

koefisien reabilitas sebesar 0,895 > 0,6. Selanjutnya adalah melakukan uji reliabilitas 

dengan menghapus aitem yang memiliki daya diskriminasi rendah yang pertama dan 

menghasilkan nilai koefisien 0,907 > 0,6. Pada tahap ketiga, peneliti melakukan uji 

reliabilitas kembali dengan menghapus aitem yang memiliki daya diskriminasi rendah 

yang tersisa dan menghasilkan nilai koefisien sebagai berikut: 

Tabel 4. Hasil Uji Reliabilitas Aitem Skala Psychological Well Being

Cronbach>s Alpha N of Items
.908 28

Berdasarkan ketiga tahap yang telah dilakukan, diperoleh nilai akhir koefiesien 

sebesar 0,908 sehingga skala Psychological Well Being dapat dikatakan sangat reliable.

Variabel ini digunakan untuk mengukur Psychological Well Being pada penderita 

kanker di Surabaya. Skor total pada masing-masing subyek akan menunjukkan tingkat 

Psychological Well Being yang dimiliki. Semakin tinggi skor total menunjukkan 

Psychological Well Being yang tinggi, sebaliknya semakin rendah skor total menunjukkan 

Psychological Well Being yang semakin rendah pada subyek. Gambaran tinggi atau 

rendahnya Psychological Well Being pada penderita kanker di Surabaya dilihat pada tabel 

5.5 di bawah ini:
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Tabel 5. Kategori Variabel Psychological Well Being

Kategori Nilai Rentang nilai F %
Sangat Tinggi (ST) 126 >126 4 8%
Tinggi (T) 116-126 116<X≤126 7 14%
Sedang (S) 105-116 105<X≤116 29 57%
Rendah (R) 95-105 95<X≤105 8 16%
Sangat Rendah (SR) 95 <95 3 6%

TOTAL 51 100%

Keterangan

Kategori : kategori tinggi-rendah variabel

Nilai   : jumlah nilai yang ada pada kategori variabel

Rentang nilai  : kisaran nilai yang ada pada kategori variabel

F  : jumlah subyek yang berada pada kategori suatu nilai

%  : jumlah subyek yang berada pada kategori suatu nilai dalam persen 

Berdasarkan tabel kategori di atas, dapat diketahui bahwa sejumlah 4 pasien (8%) 

termasuk dalam kategori sangat tinggi. Hal ini berarti sebanyak 8% pasien memiliki 

Psychological Well Being yang tinggi dalam dirinya berupa penerimaan diri, hubungan 

positif dengan orang lain, otonomi, penguasaan lingkungan, tujuan hidup dan pertumbuhan 

pribadi. Sejumlah 7 pasien (14%) termasuk dalam kategori tinggi yang berarti memiliki 

Psychological Well Being yang tinggi dalam 6 dimensi Psychological Well Being. 29 pasien 

(57%) termasuk dalam kategori sedang yang berarti pasien memiliki Psychological Well 

Being yang cukup. Sebanyak 8 pasien (16%) termasuk dalam kategori rendah yang berarti 

pasien memiliki Psychological Well Being yang rendah. Dan sejumlah 3 pasien (6%) 

termasuk ke dalam kategori sangat rendah yang berarti pasien memiliki Psychological 

Well Being yang sangat rendah dalam dirinya. 

DISKUSI

Berdasarkan hasil uji statistik yang telah dilakukan bahwa Psychological Well 

Being pada pasien kanker yang berada di yayasan kanker Indonesia menunjukkan 

kebermaknaan hidup yang luar biasa, karena dengan keterbatasan yang di miliki mereka 
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mampu untuk bertahan hidup. Keterbatasan di sini bisa digambarkan melalui keterbatasan 

secara materi, spiritual, fisik, visual, maupun audio visual. Dari deskripsi dan data 

pendukung masing-masing pasien kanker di YKI Surabaya, maka di dapatkan banyak 

keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh pasien kanker tersebut, hal ini membuat 

Psychological Well Being pada pasien menjadi positif, dan memiliki semangat yang luar 

biasa:

 Keterbatasan secara materi, tidak menutup kemungkinan materi memang sangat 1. 

diperlukan dalam pengobatan dalam penyembuhan penyakit yang diderita. Tidak 

sedikit dana yang dikeluarkan baik untuk pengobatan medis maupun nonmedis 

yang dijalani. Demi untuk penyembuhan penyakit kanker, namun dalam proses 

penyembuhan terkadang harus berhenti dalam satu titik, karena kurangnya materi 

finansial yang kurang. Dan untuk dapat bertahan, tim yayasan kanker Indonesia terus 

mensupport bagaimana penderita tersebut untuk terus menjalani pengobatan medis, 

berupa mensupport ambulans untuk para pasien yang akan berobat ke rumah sakit, 

mensupport biaya rawat tinggal pasien yang memang benar-benar membutuhkan. 

Dengan adanya support tersebut Psychological Well Being pasien penderita kanker 

tersebut bisa terbentuk secara tidak langsung. Proses pencapaian Psychological 

Well Being yang terus terbentuk apabila mereka secara bersama-sama dalam suatu 

wadah dengan kondisi yang sama 

 Keterbatasan spiritual, adakala seseorang yang mengalami sakit kanker pasrah 2. 

terhadap takdir dan kuasa dari Sang Pencipta, banyak di antara pasien tersebut 

pernah merasa jauh, bimbang, cemas, putus asa terhadap Tuhan. Mereka meninggal 

petunjuk dan ajaran yang diberikan oleh Sang Pencipta, karena berpikir apa yang 

dialami adalah sebagi bentuk dosa terdahulu, bahwa Sang Pencipta tidak pernah 

mendengar keluh kesah, Sang Pencipta pilih kasih terhadap manusia yang lain, 

Sang Pencipta tidak merasakan permasalahan yang dihadapi, Sang Pencipta hanya 

diam saja ketika penyakit kanker tersebut menyerang tubuh-tubuh mereka. 

 Keterbatasan fisik, keterbatasan fisik di sini menggambarkan bahwa pasien yang 3. 

mengalami penyakit kanker dapat merusak fisik-fisik pasien, sebagai akibat dari 
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kemoterapi dan obat-obatan yang harus rutin mereka konsumsi. Banyak dari 

mereka memiliki kulit yang kering, keriput, rambut yang rontok, bekas luka. Hal 

ini menjadikan mereka berbeda dengan yang lainnya. 

 Keterbatasan visual, keterbatasan visual di sini dapat terlihat bahwa merak tidak 4. 

sepenuhnya dapat melihat secara normal dengan kondisi yang ada. Meski mereka 

memiliki alat bantu kaca mata, namun tidak seperti semula dapat dengan jelas 

melihat hal-hal yang berada di sekeliling mereka

 Keterbatasan audiovisual, keterbatasan pendengaran yang mereka rasakan sangat 5. 

berdampak pada respons yang didapat ketika para pasien berinteraksi, baik dengan 

sesama pasien kanker, maupun dengan orang-orang di sekitarnya. Sedikit banyak 

pasien kanker merasakan bahwa jika ada orang yang berbicara keras dianggap 

memarahi atau tidak suka dengan mereka. Merasa diabaikan seolah-olah orang-

orang di sekitarnya merasa terganggu dengan keberadaan mereka. Namun 

Psychological Well Being para pasien tersebut berproses ketika mereka bersama-

sama duduk merasakan dengan apa yang dirasakan bersama. Support dari yayasan 

kanker memberi efek positif dengan memberikan kegiatan yang bisa membuat 

bahagia, misalnya dengan memberikan pelatihan yang seusia dengan minat dan 

hobi mereka. Dari kegiatan tersebut mampu membawa mereka bertahan dalam 

kondisi yang dirasakan bersama-sama.

Dari berbagai kondisi yang ada pada pasien kanker di yayasan kanker Indonesia 

didapat bahwa kebermaknaan hidup pasien mereka tidak terlepas dari teman-teman 

sesama penderita kanker. Dan juga diperkuat dari data statistik yang didapat menunjukkan 

aitem memiliki reliabilitas yang masuk dalam kategori sangat reliable, yaitu 0,908. 

Kemudian data-data kesahihan aitem memiliki jumlah sahih sebanyak 28 aitem dengan 

tiga kali tahapan perhitungan, menunjukkan hampir separuh lebih dari 40 aitem yang 

sahih. Sebanyak 8% pasien memiliki Psychological Well Being yang tinggi dalam dirinya 

berupa penerimaan diri, hubungan positif dengan orang lain, otonomi, penguasaan 

lingkungan, tujuan hidup dan pertumbuhan pribadi. Sejumlah 7 pasien (14%) termasuk 

dalam kategori tinggi yang berarti memiliki Psychological Well Being yang tinggi dalam 
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6 dimensi Psychological Well Being. 29 pasien (57%) termasuk dalam kategori sedang 

yang berarti pasien memiliki Psychological Well Being yang cukup. Sebanyak 8 pasien 

(16%) termasuk dalam kategori rendah yang berarti pasien memiliki Psychological Well 

Being yang rendah. Dan sejumlah 3 pasien (6%) termasuk ke dalam kategori sangat 

rendah yang berarti pasien memiliki Psychological Well Being yang sangat rendah dalam 

dirinya. 

 Psychological Well Being yang tergambar dari data di atas menunjukkan bahwa 

kebermaknaan hidup yang dirasakan oleh pasien penderita kanker membawa dampak 

yang positif dari tempat mereka singgahi, karena dari faktor kebersamaan, support dari 

lingkungan keluarga, dan yayasan kanker Indonesia. Dari data-data statistik dan data 

deskriptif yang digambarkan dari pasien penderita kanker maka kebermaknaan hidup 

pasien kanker dapat terus berjalan dan berproses jika banyaknya support dari berbagai 

sisi kehidupan, dan bahwa segala jenis penyakit kanker yang diderita membutuhkan 

pertahanan dari dalam diri, dan pertahanan dari luar diri yang bersama-sama muncul 

untuk menciptakan suatu kebermaknaan hidup atau Psychological Well Being.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada 51 pasien penderita 

kanker di yayasan kanker Indonesia (YKI) maka, dapat disimpulkan terdapat beberapa 

dimensi yang diukur dari Psychological Well Being adalah sebagai berikut:

Penerimaan diri (1. self acceptance)

Self acceptance berkaitan dengan penerimaan diri individu pada masa kini 

dan masa lalunya. Selain itu, self acceptance juga berkaitan dengan sikap positif 

terhadap diri sendiri atau pasien. Para penderita kanker di YKI menerima keadaan 

diri pribadi sebagai salah satu penyakit yang bisa disembuhkan dengan pengobatan 

yang rutin dijalani. Dan menatap positif bahwa penyakit yang mereka dapati 

salah satu anugerah dari Sang Pencipta. Sehingga mereka mampu menerima baik 

buruknya kehidupan yang harus dilalui. 

Hubungan positif dengan orang lain (2. positive relations with others)

Dimensi yang mencakup ketabahan dan kesenangan yang berasal dari 

hubungan dalam kelekatan dan perasaan cinta dengan orang lain. Membina 
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hubungan yang hangat dengan orang lain. bahwa penderita kanker tidak menjalani 

kehidupan sendirian, masih banyak kerabat yang memiliki riwayat penyakit kanker. 

Sehingga hubungan antar sesama atau orang lain dapat terjalin lebih harmonis lagi

Otonomi 3. (autonomy)

Teori self actualization mengemukakan otonomi dan resistensi terhadap 

perubahan yang terjadi dalam lingkungannya. Bahwa perubahan-perubahan 

yang terjadi bukanlah akhir dari semuanya. Baik perubahan bentuk tubuh, minat 

bersosialisasi, bahkan pendekatan terhadap Sang Pencipta banyak mengalami 

perubahan yang signifikan pada para penderita kanker di YKI Surabaya. 

Penguasaan lingkungan (4. environmental mastery)

Salah satu karakteristik dari kondisi kesehatan mental adalah kemampuan 

individu untuk memilih dan menciptakan lingkungan yang sesuai dengan kondisi 

psikisnya. Allport (dalam Ryff, 1989) menyebutkan bahwa individu yang matang 

akan mampu berpartisipasi dalam aktivitas di luar dirinya. Adanya usaha untuk 

sembuh baik dengan pengobatan medis maupun spiritual mampu dijalani dengan 

rutin, misalnya dengan kemoterapi, obat-obatan, dan pendekatan dengan Sang 

Pencipta.

Tujuan hidup (5. purpose in life)

Rasa keterarahan yang membuat diri merasa bahwa hidup ini bermakna, 

dan hidup dan memberi hidup adalah anugerah Sang Pencipta. Sehingga penderita 

kanker merasa bahwa Psychological Well Being yang ada dalam diri membawa 

dampak yang positif dalam memaknai tujuan hidup selanjutnya.

Pertumbuhan pribadi (6. personal growth)

Kebutuhan akan aktualisasi diri dan menyadari potensi diri merupakan 

perspektif utama dari dimensi pertumbuhan diri. Keterbukaan akan rasa yang 

dialami, misalnya rasa sakit, sedih dan susah yang dirasakan mampu membuat 

kekuatan yang lebih bermakna dari sebelumnya. Sehingga pertumbuhan dan 

perkembangan ke kehidupan selanjutnya mampu dijalani dengan rasa yang bahagia, 
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bahwa Psychological Well Being pada masing-masing penderita kanker mampu 

merealisasikan hidup dan kehidupannya di masa selanjutnya. 

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka didapatkan kesimpulan 

sebagai berikut, bahwa Psychological Well Being, para pasien penderita kanker yang 

berada di yayasan kanker Indonesia memiliki berbagai keterbatasan ketika mereka belum 

menemukan PWB yang seutuhnya. 

Adapun keterbatasan-keterbatasan tersebut bisa berupa keterbatasan materi, 

keterbatasan fisik, keterbatasan spiritual, keterbatasan audio, dan keterbatasan visual. 

Dan dari kebersamaan yang didapat selama bersama-sama dalam satu tempat yaitu di 

yayasan kanker Indonesia, membuat para pasien tersebut merasa ada kesamaan yang 

hampir sama merasakan akibat semua perubahan yang ada akibat dari pengobatan medis 

dan kemoterapi. 

Ada sebanyak 8% pasien memiliki Psychological Well Being yang tinggi dalam 

dirinya berupa penerimaan diri, hubungan positif dengan orang lain, otonomi, penguasaan 

lingkungan, tujuan hidup dan pertumbuhan pribadi. Sejumlah 7 pasien (14%) termasuk 

dalam kategori tinggi yang berarti memiliki Psychological Well Being yang tinggi dalam 

6 dimensi Psychological Well Being. 29 pasien (57%) termasuk dalam kategori sedang 

yang berarti pasien memiliki Psychological Well Being yang cukup. Sebanyak 8 pasien 

(16%) termasuk dalam kategori rendah yang berarti pasien memiliki Psychological Well 

Being yang rendah. Dan sejumlah 3 pasien (6%) termasuk ke dalam kategori sangat 

rendah yang berarti pasien memiliki Psychological Well Being yang sangat rendah dalam 

dirinya. 

Psychological Well Being pada penderita kanker pada dimensi-dimensi: Penerimaan 

diri (self acceptance), Hubungan positif dengan orang lain (positive relations with 

others), Otonomi (autonomy), Penguasaan lingkungan (environmental mastery), Tujuan 

hidup (purpose in life), Pertumbuhan pribadi (personal growth). Mampu berjalan 

berkesinambungan sesuai dengan tingkatan hidup masing-masing penderita kanker. 
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Hal ini diartikan bahwa penderita kanker dengan jenis-jenis kanker yang berbeda-beda, 

memberi dampak yang berbeda pula dengan penderita satu dengan yang lainnya. Dan 

Psychological Well Being yang tercipta juga memiliki tingkatan yang berbeda pula. 

Hasil dari pengobatan yang dijalani mulai dari medis yaitu kemoterapi, obat-obatan dan 

spiritualitas yang dijalani mampu memberikan well being yang positif untuk menjalani 

kehidupan yang lebih bermakna

Dari uraian di atas maka implikasi Psychological Well Being pada pasien kanker, 

ada beberapa persentase yang rendah dan sangat rendah. Didapat sebanyak 8 pasien 

(16%) termasuk dalam kategori rendah yang berarti pasien memiliki Psychological Well 

Being yang rendah. Dan sejumlah 3 pasien (6%) termasuk ke dalam kategori sangat 

rendah yang berarti pasien memiliki Psychological Well Being yang sangat rendah dalam 

dirinya. (a) Pasien kanker tidak terus menerus menutup diri dengan keadaan fisik yang 

didapat, misalnya tetap berdiam diri di kamar; (b) menerima semua keadaan yang terjadi, 

bahwa semuanya anugerah dari Sang Pencipta, dan tetap semangat, bahwa semuanya 

akan berjalan indah apabila terus melakukan pengobatan; (c) memiliki kebermaknaan 

hidup yang positif, bahwa pasien kanker yang berada di YKI memiliki banyak teman 

yang sama, dan pendamping-pendamping yang hebat.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan di atas, maka saran yang 

dapat diberikan adalah :

Bagi pasien kanker. Meningkatkan faktor-faktor sehingga dapat meningkatkan 1. 

kesejahteraan psikologis pasien. Meningkatnya faktor-faktor selanjutnya akan 

meningkatkan kesejahteraan psikologisnya seperti: (a) memiliki keterbukaan diri 

dan ceria sehingga mudah pula baginya bergaul dengan orang lain dan ramah, maka 

individu akan memiliki penerimaan diri yang baik; (b) Memiliki tingkat kecemasan 

yang rendah dan kejelasan terhadap tujuan hidupnya dan mampu bersikap 

mandiri.
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Bagi Keluarga Pasien Kanker. Meningkatkan pemberian dukungan sosial kepada 2. 

para pasien dan motivasi kepada pasien kanker agar tidak merasa berjuang sendirian. 

Dukungan yang diberikan bukan hanya berupa materi saja akan tetapi dukungan 

berupa perhatian dan tindakan nyata bahwa keluarganya selalu ada untuk pasien 

tersebut. Sehingga pasien kanker bisa merasakan bentuk nyata wujud dukungan 

keluarga terhadap dirinya dan dapat meningkatkan kesejahteraan psikologis para 

pasien kanker.

Bagi Peneliti Selanjutnya. Jika melakukan penelitian dengan permasalahan yang 3. 

sama, disarankan untuk memperluas cakupan populasi penelitian dan memperbanyak 

sampel agar hasil yang didapatkan bisa lebih bervariasi. Jika melakukan penelitian 

dengan subyek yang sama agar mempertimbangkan keadaan dan kondisi kesehatan 

subyek serta mempertimbangkan jenis kanker dan tingkatan stadium subyek 

penelitian. Untuk dapat mengembangkan dan membahas variabel-variabel yang 

mempengaruhi kesejahteraan psikologis agar penelitian lebih bervariasi.
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12
PENERAPAN TERAPI TERBARUKAN MANIPULASI 
HOLOMERISPOT (TTMH) DAN TRANSACTIONAL 
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Abstrak. Penyakit dengan komorbiditas fisik-mental merupakan salah satu bentuk penyakit 
yang bersifat kronis dan menahun. Banyak kasus pengobatan penyakit komorbiditas masih 
belum mampu memberikan kesembuhan walaupun sudah menjalani berbagai pengobatan 
medis. Terapi terbarukan manipulasi holomerispot (TTMH) dan Transactional analysis therapy 
(TA) merupakan metode pengobatan komplementer yang aman dan tanpa efek samping 
diharapkan dapat meningkatkan kesembuhan penyakit komorbiditas yang dapat dilihat melalui 
perbaikan nilai Interleukin 6 (IL-6). Tujuan penelitian adalah untuk melihat pengaruh TTMH 
dan TA terhadap kesembuhan penyakit komorbiditas. Metode penelitian yang digunakan 
adalah eksperimen dengan kelompok kontrol dan menggunakan pre dan post test, jumlah 
sampel yang digunakan sebanyak 30 orang yang dibagi dalam tiga kelompok perlakuan. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa TTMH tidak memberikan pengaruh yang nyata terhadap 
perbaikan nilai IL-6 dibandingkan kelompok kontrol. Kelompok dengan perlakuan TTMH 
dan TA juga tidak memberikan hasil yang signifikan terhadap perbaikan nilai IL-6, tetapi 
kelompok dengan perlakuan TTMH dan TA memiliki nilai perbaikan IL-6 yang lebih baik 
dari pada kelompok dengan perlakuan TTMH. Hasil tersebut menunjukkan bahwa TTMH 
dan TA dapat meningkatkan kesembuhan penyakit komorbiditas dan dapat menjadi suatu 
metode terapi komplementer bagi pengobatan modern.

Kata Kunci: Komorbiditas, Transactional Analysis Therapy, TTMH 



190  |   Prosiding Seminar dan Temu Ilmiah Nasional Psikologi Kemaritiman

Abstract. Disease with physical-mental comorbidity is a form of  chronic and chronic 
disease. Many cases of  treatment for comorbid diseases have not been able to provide healing 
despite various medical treatments. Holomerispot manipulation therapy and Transactional 
analysis therapy (TA) are complementary treatment methods that are safe and without side 
effects are expected to improve comorbid disease recovery which can be seen through the 
improvement of  the value of  Interleukin 6 (IL-6). The aim of  the study was to see the effect 
of  Holomerispot manipulation therapy and TA on the cure of  comorbidities. The research 
method used was an experiment with a control group and using pre and post test, the number 
of  samples used was 30 people divided into three treatment groups. The results showed that 
Holomerispot manipulation therapy did not give a significant effect on the improvement 
of  IL-6 values   compared to the control group. The group with Holomerispot manipulation 
therapy and TA treatment also did not give a significant result on the improvement of  IL-6 
values, but the group with Holomerispot manipulation therapy and TA treatment had better 
IL-6 improvement values   than the group with Holomerispot manipulation treatment. These 
results indicate that Holomerispot manipulation therapy and TA can improve recovery of  
comorbid diseases and can be a complementary therapeutic method for modern medicine.

Keywords: Comorbidity, Transactional Analysis Therapy, Holomerispot Manipulation 
Therapy

PENGANTAR

Banyak kasus di mana seseorang mengalami penyakit baik fisik ataupun mental yang 

berlangsung kronis atau menahun dan kambuh berulang. Kondisi penyakit menahun yang 

dialami oleh seseorang dapat disebabkan karena terjadinya komorbiditas. Komorbiditas 

merupakan kemunculan secara bersama-sama dua atau lebih penyakit. Komorbiditas 

penyakit tidak hanya penyakit mental atau fisik tetapi juga dapat berupa gabungan 

penyakit fisik-mental misalnya komorbiditas penyakit skizofrenia dan penyakit lain yang 

berhubungan dengan penyakit mental, dan juga penyakit komorbiditas fisik antara lain 

seperti gangguan migrain, cephalgia, asma bronkiale, angina pektoris, gastritis, nyeri 

pada bagian tubuh yang bersifat kronis dan eksaserbasi. Penderita penyakit kronis, 30% 

sampai 45% dapat mengalami komorbiditas dengan gangguan depresi dan pasien yang 

mengalami penyakit dengan komorbiditas akan mengalami penurunan kualitas hidup 

(Yang et al., 2017).
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Sementara banyak kasus pengobatan penyakit komorbiditas fisik-mental masih 

belum mampu memberikan kesembuhan walaupun sudah menjalani berbagai pengobatan 

medis misalnya sampai menjalani kemo terapi dan terapi lainnya. Beberapa kasus 

seseorang yang mengalami penyakit dengan komorbiditas sering mencari dan menjalani 

metode alternatif lain antara lain misalnya menggunakan herbal dan alternatif lainnya, 

agar dapat mengurangi gejala dan untuk memperoleh kesembuhan.

Oleh sebab itu diperlukan upaya untuk membantu meningkatkan kesembuhan 

seseorang yang mengalami penyakit komorbid dengan metode yang alami dan tidak 

membahayakan bagi pasien. Metode yang ditawarkan adalah Terapi Ganda Fisik-Mental 

yaitu dengan terapi TTMH dan Transactional Analysis Therapy yang dirancang sebagai 

terapi adisi/komplementer bagi pengobatan modern untuk membantu meningkatkan 

penyembuhan penyakit komorbid fisik mental.

Manipulasi holomerispot merupakan pengembangan dari terapi tradisional 

Indonesia yaitu “kerokan” yang digabungkan dengan pengetahuan tentang titik-

titik acupuncture. Manipulasi holomerispot merupakan terapi stimulasi non-invasif 

yang dilakukan dengan cara menggosok-gosok dengan jari pada titik-titik accupoint-

triggerpoint-tenderpoint. Pemberian TTMH dan Transactional Analysis Therapy secara 

bersama-sama diharapkan dapat lebih memperbaiki kesehatan fisik dan mental penderita 

penyakit dengan komorbiditas fisik-mental.

Stimulasi titik-titik akupunktur dapat menyebabkan regenerasi beberapa organ 

(melalui sel punca) yang sangat mendukung proses pencegahan atau penyembuhan 

berbagai gangguan atau penyakit, termasuk penyakit penyerta, melalui terapi pada titik 

meridian (Dorsher & McIntosh, 2011), (Johnston, 2006). 

Menurut Joukar stimulasi pada titik akupunktur dapat merangsang aliran darah 

lokal dan sistem saraf melalui pembentukan neurogenik mediator vasoaktif dan refleks 

otonom. Stimulasi titik-titik akupunktur memodulasi hypothalamic-pituitary yang 

mengontrol sistem otonom dan neuroendokrin, terutama mikrosirkulasi, respons otot 

halus dan lurik, dan thermoregulasi lokal dan umum (Joukar, 2016). 
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Efek stimulasi pada titik-titik akupunktur dimediasi melalui beberapa jalur fisiologis, 

seperti aksis Hipotalamus-Pituitary-Adrenal (HPA), jalur simpatis dan parasimpatetik 

(kolinergik), serta aksi pada histamin, sitokin (seperti TNF-α, IL-1β, IL-6 dan IL -10) 

(Panagiotis et al., 2017).

Stimulasi yang diberikan melalui TTMH dapat memberikan efek terhadap perbaikan 

kondisi kesehatan orang yang sakit. Perbaikan kondisi kesehatan dapat dilihat melalui 

symptom sign ataupun melalui uji laboratorium di mana salah satu parameter laboratorik 

yang dapat diuji adalah jumlah Interleukuin-6 (Il-6) dalam darah. Interleukin-6 adalah 

sitokin yang terlibat dalam respons terhadap inflamasi dan infeksi, regulasi proses 

metabolik, regeneratif, dan saraf. Cara kerja interleukin-6 secara mendasar adalah dengan 

menstimulasi sel target melalui reseptor interleukin-6 yang terikat membran, yang 

pada ligan mengikat ikatan dengan reseptor protein reseptor gp130 (Scheller, Chalaris, 

Schmidt-Arras, & Rose-John, 2011). 

Interleukin 6 (IL-6), akan segera merespons dan diproduksi apabila terjadi infeksi 

dan cedera jaringan, IL-6 akan bekerja dalam melakukan fungsi pertahanan melalui 

stimulasi respons fase akut, histopsiesis, dan membentuk kekebalan tubuh. Proses kerja 

dari IL-6 dikontrol secara ketat oleh suatu mekanisme yaitu transcriptional dan post-

transcriptional, disregulasi sintesis IL-6 yang terus-menerus dapat memberikan efek 

patologis pada kasus-kasus peradangan kronis dan autoimunitas (Tanaka, Narazaki, & 

Kishimoto, 2014).

Perbaikan kondisi kesehatan yang diharapkan dengan terapi manipulasi holomerispot 

adalah peningkatan daya tahan tubuh pasien. Parameter yang dapat digunakan untuk 

melihat kondisi sistem immune adalah IL-6 . IL-6 merupakan sitokin yang mempunyai 

sifat pro dan anti inflamasi yang mengatur sistem kekebalan tubuh. Kadar IL-6 akan 

meningkat bila tubuh dalam keadaan sakit, dan juga bila seseorang mengalami gangguan 

mental seperti kecemasan dan depresi (Cohen, 2018), (O’Donovan et al., 2010). 

Penelitian yang dilakukan oleh Yim et al., (2007) dengan melakukan akupunktur 

pada hewan coba di titik akupunktur ST36 dapat menurunkan nilai Il-6. Hasil penelitian 

yang dilakukan oleh (Ouyang et al., 2010) juga memberikan hasil bahwa akupunktur 
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memiliki efek yang signifikan pada penurunan kadar IL-1, IL-4, IL-6 dan IL-10 dalam 

darah perifer dan cairan sendi pasien yang menderita rheumatoid arthritis (P <0,01, P 

<0,05).

Penanganan pada kasus-kasus penyakit dengan komorbiditas terutama penyakit 

dengan komorbiditas fisik-mental, selain pengobatan pada fisik pasien juga perlu 

mendapatkan penanganan secara psikologis untuk membantu menyembuhkan penyakit 

mental yang diderita. Ada banyak macam terapi yang dapat digunakan untuk membantu 

menyembuhkan penyakit mental dan salah satunya adalah dengan Transactional analysis 

therapy. Transactional Analysis Therapy adalah salah satu bentuk terapi yang merupakan 

bagian dari sistem psikiatri individu dan sosial yang komprehensif. Transactional Analysis 

Therapy dirancang untuk memberikan terapi yang dapat memberikan hasil maksimal 

berdasarkan kejadian sebenarnya dalam suatu kelompok terapi, yang terdiri dari transaksi 

antara pasien, dan transaksi antara pasien dan terapis (Berne, 1996).

Penelitian yang dilakukan oleh Widdowson tentang penerapan Transactional 

Analysis Therapy (TA) pada kasus komorbiditas depresi dan kecemasan. Hasil 

penelitiannya merupakan studi kasus keempat yang menunjukkan efektivitas psikoterapi 

TA untuk depresi, dan merupakan studi kasus kedua yang meneliti hasil psikoterapi TA 

terhadap seorang pria dengan komorbiditas depresi dan kecemasan yang memberikan 

bukti awal bahwa terapi TA dapat efektif untuk pengobatan komorbiditas depresi dan 

kecemasan dan juga menambah bukti yang ada mengenai efektivitas terapi TA untuk 

depresi (M. Widdowson, 2014a). 

Terapi secara psikologis dalam proses pengobatan pada penyakit dengan komorbiditas 

fisik mental juga diperlukan dalam usaha membantu meningkatkan kesembuhan penyakit 

dengan komorbiditas. Kondisi kesehatan mental dapat mempengaruhi kesembuhan 

penyakit karena dapat mempengaruhi jumlah Il-6 dalam darah. Seseorang yang mengalami 

gangguan kecemasan secara klinis mengalami peningkatan kadar IL-6 dibandingkan 

dengan individu yang tidak cemas. Hasil temuan juga menunjukkan bahwa kecemasan 

dapat dikaitkan dengan aktivitas inflamasi independen dari depresi dan neurotisisme, yang 

menunjukkan kekhususan dalam hubungan antara emosi negatif dan respons biologis, 
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sehingga hal tersebut dapat mengakibatkan penerapan model kekhususan terpadu untuk 

menjelaskan hubungan antara emosi negatif dan peradangan (O’Donovan et al., 2010).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuktikan bahwa Terapi Terbarukan 

Manipulasi Holomerispot dan Transactional Analysis Therapy efektif dan potensial untuk 

mengurangi gejala / keluhan komorbiditas penyakit fisik-mental. Penelitian ini diarahkan 

untuk memperoleh bukti pendukung dalam bentuk perbaikan parameter laboratorium 

Biomedis IL-6 dan symtomps sign. 

Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis dari penelitian adalah ada pengaruh Terapi 

Terbarukan Manipulasi Holomerispot (TTMH) dan Transactional Analysis Therapy 

Terhadap Kesembuhan Penyakit Komorbiditas.

METODE

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah eksperimen; The 

One-Group Pretest-Posttest Design dengan kelompok kontrol. Tujuan dari penelitian 

ini adalah untuk membuktikan bahwa Terapi Terbarukan Manipulasi Holomerispot dan 

Transactional Analysis Therapy efektif dan potensial untuk mengurangi gejala / keluhan 

komorbid penyakit fisik-mental (multiple efficacy untuk gejala/komorbiditas fisik) yang 

sekaligus berlaku untuk terapi massal. Penelitian ini diarahkan untuk memperoleh bukti 

pendukung dalam bentuk perbaikan parameter laboratorium Biomedis IL-6.

Populasi penelitian adalah keluarga/wali murid Taman Kanak-Kanak Aditya 

di Jl. Kedawung 52 Malang sejumlah 30 orang. Penentuan sampel dilakukan melalui 

pemeriksaan kesehatan oleh dokter dan psikolog atau melalui riwayat kesehatan partisipan 

untuk melihat status kesehatan partisipan. Pengambilan sampel menggunakan metode 

Total Sampling karena jumlah populasi kurang dari 100. Jumlah sampel yang digunakan 

adalah 30 orang dibagi menjadi tiga kelompok dengan metode random sampling. Setiap 

kelompok akan mendapat perlakuan berbeda, kelompok I adalah kelompok kontrol, 

kelompok II diberi perlakuan Terapi Terbarukan Manipulasi Holomerispot, kelompok 

III diberi perlakuan Terapi Terbarukan Manipulasi Holomerispot dan Transactional 

Analysis Therapy (TA). Data dikumpulkan menggunakan pra dan pasca perlakuan dengan 
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pengambilan sampel darah untuk melihat parameter laboratorium Biomedis IL-6 dan tes 

psikologi menggunakan tes grafis untuk melihat kesehatan mental pasien.

Kelompok perlakuan akan mendapatkan terapi manipulasi holomerispot dan 

Transactional Analysis Therapy (TA). Terapi manipulasi holomerispot dilakukan dengan 

menggosok titik-titik akupunktur yang telah disesuaikan dengan jenis penyakit dari 

partisipan. Setiap partisipan melakukan terapi manipulasi holomerispot pada titik-titik 

accupoint dengan durasi 5 sampai 10 menit sebanyak tiga kali sehari selama 2 bulan. 

Pelaksanaan Terapi Terbarukan Manipulasi Holomerispot (TTMH) dapat dilakukan 

secara mandiri di rumah oleh setiap partisipan. Jenis penyakit dari partisipan diperoleh 

dari hasil pemeriksaan dan catatan kesehatan partisipan. 

Transactional Analysis Therapy (TA) diberikan kepada partisipan sebanyak 8 kali 

dalam waktu 2 bulan. Transactional Analysis Therapy diberikan pada kelompok perlakuan 

III yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan terhadap stres dan penurunan depresi 

partisipan terhadap penyakit komorbiditas yang diderita. Perubahan terhadap tingkat stres 

dan depresi partisipan diukur melalui tes grafis dan analisa hasil tes dilakukan secara 

deskriptif.

Analisis terhadap data uji laboratorium biomedis dilakukan dengan uji statistik 

untuk melihat perbedaan dan membandingkan hasil antar kelompok perlakuan. Uji 

statistik yang digunakan adalah uji one way Anova untuk melihat perbedaan hasil antar 

perlakuan. Sebelum analisa data dengan menggunakan uji one way Anova dilakukan uji 

asumsi yaitu uji normalitas dan homogenitas. Hasil uji normalitas yang dilakukan dapat 

dilihat pada Tabel 1. berikut:

Tabel 1. Hasil Uji Normalitas

Perlakuan
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk

Statistic df Sig. Statistic df Sig.

IL6
Kontrol ,192 10 ,200* ,958 10 ,765
TTMH ,171 10 ,200* ,930 10 ,452
TTMH+TA ,219 10 ,191 ,891 10 ,176

*. This is a lower bound of the true significance.
a. Lilliefors Significance Correction
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Berdasarkan hasil uji normalitas dengan menggunakan metode Shapiro-Wilk 

diketahui bahwa nilai signifikansi pada kelompok kontrol (0,765), kelompok TTMH 

(0,452) dan kelompok TTMH+TA (0,176) > (0,05) yang berarti bahwa data terdistribusi 

secara normal. Hasilnya berarti bahwa salah satu uji asumsi untuk melakukan analisa 

one way Anova terpenuhi. Uji asumsi berikutnya yang dilakukan sebagai syarat yang 

harus dipenuhi untuk melakukan uji one way Anova adalah uji homogenitas. Hasil uji 

homogenitas dapat dilihat pada Tabel 2. berikut: 

Tabel 2. Hasil Uji Homogenitas

IL6

Levene Statistic df1 df2 Sig.

,625 2 27 ,543

Berdasarkan hasil uji homogenitas yang dilakukan diperoleh nilai signifikansi 0,543 

> (p>0,05) yang berarti bahwa data bersifat homogen. Hasil uji homogenitas tersebut 

telah memenuhi syarat uji asumsi sehingga analisa one way Anova dapat dilakukan.

HASIL PENELITIAN

Tabel 3. Hasil Uji One Way Anova

IL6

Sum of Squares df Mean Square F Sig.

Between Groups 515,339 2 257,669 1,634 ,214

Within Groups 4258,010 27 157,704

Total 4773,349 29

Hasil uji statistik dengan menggunakan metode one way Anova terhadap hasil 

laboratorium biomedis yaitu nilai Interleukin 6 (IL-6) pada tiga kelompok perlakuan 

menunjukkan bahwa nilai F hitung 1,634 < F tabel 3,32 (p > 0,01) yang berarti bahwa 

perlakuan Terapi Terbarukan Manipulasi Holomerispot (TTMH) dan Transactional 

Analysis Therapy (TA) tidak memberikan pengaruh yang nyata terhadap peningkatan 

kesembuhan penyakit komorbiditas.
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Tabel 4. Perbandingan Perbedaan Nilai Rata-Rata Antar Perlakuan

Dependent Variable: IL6

(I) 
Perlakuan

(J) 
Perlakuan

Mean 
Difference 

(I-J)

Std. 
Error Sig.

99% Confidence Interval

Lower 
Bound

Upper 
Bound

Bonferroni

Kontrol
TTMH 1,42620 5,61612 1,000 -12,9087 15,7611

TTMH+TA 9,41800 5,61612 ,315 -4,9169 23,7529

TTMH
Kontrol -1,42620 5,61612 1,000 -15,7611 12,9087
TTMH+TA 7,99180 5,61612 ,499 -6,3431 22,3267

TTMH+TA
Kontrol -9,41800 5,61612 ,315 -23,7529 4,9169

TTMH -7,99180 5,61612 ,499 -22,3267 6,3431

Games-Howell

Kontrol
TTMH 1,42620 6,25572 ,972 -14,5723 17,4247
TTMH+TA 9,41800 4,97464 ,173 -3,4069 22,2429

TTMH
Kontrol -1,42620 6,25572 ,972 -17,4247 14,5723

TTMH+TA 7,99180 5,54449 ,346 -6,4341 22,4177

TTMH+TA
Kontrol -9,41800 4,97464 ,173 -22,2429 3,4069

TTMH -7,99180 5,54449 ,346 -22,4177 6,4341

Berdasarkan data pada Tabel 4. diketahui bahwa kelompok perlakuan Terapi 

Terbarukan Manipulasi Holomerispot (TTMH) dan Transactional Analysis Therapy 

(TA) memiliki nilai Mean Difference terhadap kelompok perlakuan Terapi Terbarukan 

Manipulasi Holomerispot (TTMH) sebesar -7,99180 dan kelompok kontrol sebesar 

-9,41800. Nilai Mean Difference kelompok perlakuan Terapi Terbarukan Manipulasi 

Holomerispot (TTMH) terhadap kelompok perlakuan Terapi Terbarukan Manipulasi 

Holomerispot (TTMH) dan Transactional Analysis Therapy (TA) sebesar 7,99180 dan 

kelompok kontrol sebesar -1,42620. Hasil tersebut menunjukkan bahwa perlakuan Terapi 

Terbarukan Manipulasi Holomerispot (TTMH) dan Transactional Analysis Therapy 

(TA) memberikan pengaruh yang lebih baik terhadap peningkatan kesembuhan penyakit 

komorbiditas dibandingkan dengan perlakuan dengan menggunakan Terapi Terbarukan 

Manipulasi Holomerispot (TTMH) saja.
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Tabel 5. Kesimpulan Hasil Asesment Tes Grafis

Kontrol TTMH TTMH+TA

Kecemasan Depresi Kecemasan Depresi Kecemasan Depresi

Ringan 2 1 4 5 6 8

Sedang 3 5 3 2 3

Tinggi 5 4 3 3 1 2

Hasil assessment yang dilakukan terhadap hasil tes grafis pada Tabel 5. menunjukkan 

bahwa kelompok yang menerima perlakuan Terapi Terbarukan Manipulasi Holomerispot 

(TTMH) dan Transactional Analysis Therapy (TA) memiliki partisipan dengan gangguan 

kecemasan dan depresi ringan ( 6 dan 8), gangguan kecemasan dan depresi sedang (3 dan 

0), gangguan kecemasan dan depresi berat (1 dan 2). Data kesimpulan hasil tes grafis 

yang dilakukan berdasarkan jumlah partisipan yang mengalami kecemasan dan depresi 

menunjukkan bahwa Transactional Analysis Therapy (TA) yang digabungkan dengan 

Terapi Terbarukan Manipulasi Holomerispot (TTMH)memberikan hasil yang lebih baik 

dibandingkan dengan perlakuan dengan Terapi Terbarukan Manipulasi Holomerispot 

(TTMH) saja maupun pada kelompok kontrol.

DISKUSI

Hasil perhitungan statistik dengan menggunakan metode one way Anova 

menunjukkan bahwa perlakuan Terapi Terbarukan Manipulasi Holomerispot (TTMH) dan 

Transactional Analysis Therapy (TA) tidak memberikan pengaruh yang nyata terhadap 

peningkatan kesembuhan penyakit komorbiditas. Efek yang tidak signifikan dari Terapi 

Terbarukan Manipulasi Holomerispot (TTMH) dan Transactional Analysis Therapy (TA) 

yang diberikan terhadap kelompok perlakuan dapat disebabkan karena terapi kurang 

dilaksanakan secara teratur sebagai konsekuensi dari pelaksanaan terapi secara mandiri.

Penelitian yang dilakukan oleh Jeong, dkk terhadap pasien Chronic Headache, 

kandungan plasma IL-6 dalam darah mempunyai tingkat yang lebih tinggi dari daripada 

kelompok kontrol (0,069 ± 0,02 ng / ml). Tingkat plasma IL-1β dan IL-6 setelah perawatan 
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akupunktur tidak berubah secara signifikan (Jeong et al., 2003). Fakta bahwa tidak ada 

perubahan dalam kelompok yang mendapat terapi akupunktur menunjukkan bahwa 

mungkin tusukan jarum tidak dapat menghasilkan rangsangan yang cukup kuat untuk 

memberikan efek yang diharapkan (Karatay, Akcay, Yildirim, Erdem, & Alp, 2011). 

Hasil berbeda ditunjukkan dalam penelitian lain tentang pengaruh terapi 

akupunktur terhadap kadar Il-6 dalam darah. Hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Tjan, dkk menunjukkan bahwa kelompok akupunktur mengalami penurunan kadar IL-6 

(pengurangan rata-rata 0,13 pg / mL, 95% CI: 0,03-0,23) (Tjan, Srilestari, Abdurrohim, 

& Kresnawan, 2017). Hasil lainnya yang menunjukkan bahwa rangsangan pada titik-titik 

akupunktur dapat menurunkan kadar Il-6 dalam darah adalah penelitian yang dilakukan 

oleh de Souza dengan menggunakan racun lebah menunjukkan bahwa akupunktur 

dengan media racun lebah meningkatkan IL-10 dan menurunkan IL-6, yang mungkin 

telah berkontribusi pada peningkatan pemulihan fungsi lokomotor dan mengurangi area 

cedera (Nascimento de Souza, Silva, & Alves de Medeiros, 2017).

Rata-rata penurunan kadar Il-6 pada kelompok perlakuan terhadap kelompok kontrol 

tidak signifikan, tetapi bila dibandingkan antar perlakuan, kelompok perlakuan Terapi 

Terbarukan Manipulasi Holomerispot (TTMH) dan Transactional Analysis Therapy (TA) 

memiliki rata-rata penurunan kadar IL-6 yang lebih baik dari pada kelompok perlakuan 

Terapi Terbarukan Manipulasi Holomerispot (TTMH) saja. Hasil tersebut didukung 

dengan data hasil assessment terhadap tes grafis yang dilakukan pada kelompok perlakuan 

Terapi Terbarukan Manipulasi Holomerispot (TTMH) dan Transactional Analysis 

Therapy (TA) yang menunjukkan bahwa partisipan dalam kelompok perlakuan Terapi 

Terbarukan Manipulasi Holomerispot (TTMH) dan Transactional Analysis Therapy (TA) 

memiliki tingkat kecemasan dan depresi terhadap penyakit komorbiditas yang lebih baik 

dibandingkan dengan kelompok kontrol ataupun kelompok yang hanya mendapatkan 

Terapi Terbarukan Manipulasi Holomerispot (TTMH). Hal tersebut menunjukkan bahwa 

terapi Transactional Analysis Therapy (TA) dapat efektif digunakan untuk pengobatan 

depresi. Penelitian yang dilakukan oleh Widdowson juga menunjukkan bahwa terapi 

Transactional Analysis Therapy (TA) dapat efektif untuk pengobatan gangguan komorbid 
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depresi dan kecemasan yang dapat menambah bukti berkaitan dengan keefektifan terapi 

TA (M. D. J. Widdowson, 2013) (M. Widdowson, 2014b). Kondisi kesehatan mental yang 

lebih baik pada kelompok yang mendapatkan terapi Transactional Analysis Therapy (TA) 

dapat membantu menurunkan kadar IL-6 darah. 

Penelitian yang dilakukan oleh O`Donovan, dkk menunjukkan bahwa hasil analisis 

korelasional terhadap tingkat kecemasan yang lebih tinggi memiliki tingkat IL-6 yang 

lebih tinggi (r = .27, p = .05) dan dibandingkan dengan peserta yang tidak mengalami 

kecemasan, peserta yang cemas secara klinis memiliki tingkat IL-6, t (50) = 2,01, p = 0,05 

secara signifikan lebih tinggi (O’Donovan et al., 2010). Luo, dkk dalam (Samuels, Gropp, 

Singer, & Oberbaum, 2008) menemukan bahwa terapi dengan menggunakan elektro-

akupunktur mempunyai efek yang sama seperti menggunakan amitriptyline untuk gejala 

depresi. Penggunaan terapi akupunktur dalam kasus depresi telah banyak mengalami 

kemajuan yang lebih baik, tetapi tidak mungkin untuk merekomendasikan penggunaan 

akupunktur secara rutin untuk pengobatan depresi (Samuels et al., 2008).

Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran bahwa Terapi Terbarukan 

Manipulasi Holomerispot (TTMH) atau bentuk terapi lainnya yang merupakan bentuk 

modifikasi dari akupunktur mempunyai harapan untuk dikembangkan karena dapat 

membantu peningkatan kesehatan. Terapi Terbarukan Manipulasi Holomerispot (TTMH) 

bukanlah terapi mandiri tetapi terapi yang perlu dikombinasikan dengan terapi lainnya 

sehingga dapat memberikan hasil yang maksimal. 

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terapi yang diberikan tidak 

memberikan peningkatan kesehatan yang signifikan pada kelompok perlakuan. Adanya 

terapi tambahan yaitu Transactional Analysis Therapy memberikan hasil yang lebih baik 

terhadap peningkatan kesembuhan ditunjukkan dengan rata-rata penurunan nilai parameter 

laboratorium IL-6 yang lebih baik dibanding perlakuan hanya dengan Terapi Terbarukan 

Manipulasi Holomerispot (TTMH). Hasil tes psikologi juga menunjukkan adanya 

perbaikan kondisi psikologis yang lebih baik pada kelompok perlakuan Terapi Terbarukan 
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Manipulasi Holomerispot (TTMH) dan Transactional Analysis Therapy (TA). Penerapan 

Terapi Terbarukan Manipulasi Holomerispot (TTMH) dan Transactional Analysis 

Therapy (TA) dalam pengobatan penyakit komorbiditas dapat menjadi pendamping bagi 

pengobatan modern sehingga dapat meningkatkan kesembuhan penyakit komorbiditas 

fisik-mental.

SARAN

Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan sampel dengan jenis 1. 

penyakit yang berbeda dan penggunaan metode yang berbeda.

Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat dicari metode pemberian Terapi 2. 

Terbarukan Manipulasi Holomerispot dan model terapi pendamping yang lebih 

baik agar dapat memberikan hasil yang lebih baik.
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