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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Menurut Undang-Udang No. 3 tahun 1996, pengertian kesehatan jiwa 

yaitu keadaan jiwa yang sehat menurut ilmu kedokteran sebagai unsur 

kesehatan dengan penjelasan sebagai berikut: “kesehatan jiwa adalah suatu 

kondisi yang memungkinkan perkembangan fisik, intelektual dan 

emosional yang optimal dari seseorang dan berjalan selaras dengan 

keadaan orang lain”.  

Definisi kesehatan mental dipengaruhi oleh budaya dimana 

seseorang tinggal. Sesuatu yang bisa dilakukan dalam suatu budaya 

tertentu, bisa saja menajdi hal yang tidak normal dalam budaya yang lain 

(Sias, 2006). Kesehatan mental yang baik merupakan kondisi dimana 

individu terbebas dari segala jenis gangguan jiwa dan dapat berfungsi 

secara normal dalam kehidupan terutama dalam menyesuaikan diri ketika 

dihadapkan masalah-masalah yang ada dalam kehidupan. Menurut WHO, 

kesehatan mental merupakan kondisi kesejahteraan yang disadari individu 

tentang kemampuan-kemampuan untuk mengelola stres kehidupan, untuk 

bekerja dengan produktif dan berperan aktif dalam komunitasnya. 

Sehingga kesehatan mental bukan hanya bebas dari penyakit atau 

kecacatan namun juga suatu keadaan yang sejahtera secara fisik, mental, 
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dan sosial yang lengkap. Apabila kesejahteraan seseorang terganggu maka 

akan lebih rentan untuk mengalami gangguan mental. 

Gangguan mental merupakan kondisi seseorang yang mengalami 

kesulitan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya, 

ketidakmampuan untuk memecahkan masalah sehingga mengalami stres 

yang berkepanjangan membuat kesehatan mental seseorang menjadi lebih 

rentan mengalami gangguan mental. Gangguan mental berkembang sejak 

seseorang dalam kandungan maupun ketika dalam tumbuh kembangkan 

menemui hal-hal yang berdampak pada stres yang berlebihan. Kehidupan 

yang semakin maju membawa banyak konsekuensi yang harus dipenuhi. 

Masyarakat berkembang dengan individu-individu didalamnya untuk 

mengikuti trend yang sedang berlangsung tanpa menyesuaikan dengan 

kemampuan yang dimilikinya (Adisty, Budhi & Arie, 2014). 

Kesehatan jiwa masih menjadi permasalahan kesehatan yang 

signifikan di dunia, termasuk di Indonesia. Menurut data WHO (2016), 

data jumlah penderita gangguan jiwa di dunia sebagai berikut : 

Tabel 1. Data penderita gangguan jiwa di dunia 

Jenis Gangguan Jiwa Jumlah Penderita 

Depresi 35 juta 

Bipolar 60juta 

Skizofrenia 21 juta 

Dimensia 47,5 juta 

 

Sedangkan di Indondesia sendiri dengan berbagai dinamika biologis, 

psikologis dan sosial serta keanekaragaman penduduknya membuat 

jumlah kasus gangguan jiwa terus bertambah dan berdampak pada beban 
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negara yang semakin bertambah namun produktivitas manusia dalam 

jangka panjang mengalami penurunan. Data Riskesdas (2013) 

menunjukkan prevalensi gangguan mental emosional yang ditunjukkan 

dengan gejala depresi dan kecemasan untuk usia diatas 15 tahun mencapai 

14 juta orang atau 6 % dari jumlah penduduk Indonesia. Sedangkan 

prevalensi gangguan jiwa berat seperti skizofrenia mencapai 400.000 

orang atau sekitar 1,7 per 1.000 penduduk (Depkes, 2016). 

Data awal didapatkan dari sebuah Dukuh di salah satu Desa di 

Kabupaten Sukoharjo yaitu Dukuh Boto Desa Majasto. Hasil pendataan 

yang didapatkan dari pemuka masyarakat meliputi Kepala Dusun, 

Perangkat Desa, ketua RW, ketua RT, ketua pemuda, ketua PKK dan 

beberapa tokoh warga lainnya didapatkan data 5 tahun terakhir dari tahun 

2012 sampai dengan tahun 2017 riwayat penduduknya yang mengalami 

gangguan jiwa. Hasilnya didapatkan terdapat 33 orang dari 820 warga 

Dukuh Boto mengalami gangguan jiwa dan membutuhkan perawatan 

medis di Rumah Sakit Jiwa. Itu artinya ada 4,02 % warga Dukuh Boto 

yang mengalami gangguan jiwa. Faktor penyebab gangguan jiwa yang 

dialami sebagian besar adalah karena faktor sosial ekonomi dan konflik 

keluarga. Sebagian yang lain karena genetik dan usia yang sudah senja. 

Adapun rincian berdasarkan rentan usianya adalah sebagai berikut : 
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Tabel 2. Data penderita gangguan jiwa di Dukuh Boto 

Kategori Usia Jumlah Penderita 

Usia anak sampai remaja (<21 tahun) 4 orang 

Dewasa awal (21-30tahun) 2 orang 

Dewasa madya (30-60 tahun) 21 orang 

Lansia (>60 tahun) 6 orang 

 

Masyarakat pedesaan adalah masyarakat yang memiliki kedekatan 

diantara anggota masyarakat. Hal tersebut bisa membawa dampak yang 

positif maupun menjadikan dampak yang negatif. Pada konsep person in 

environment menjelaskan bahwa keberadaan individu pada sebuah 

lingkungan akan saling mempengaruhi. Keberadaan individu satu dengan 

yang lain akan membuat kondisi yang dinamis di lingkungannya dan 

terbentuknya lingkungan juga akan mempengaruhi individu didalamnya. 

Hal ini menunjukkan bahwa seseornag yang mengalami gangguan mental 

merupakan hasil dari gagalnya individu untuk beradaptasi dengan 

lingkungan yang ada disekitarnya (Adisty, Budhi & Arie, 2014). 

Dampak negatif muncul ketika ada suatu gejala sosial didalam 

masyarakat yang kurang baik, maka akan berdampak secara langsung 

kepada anggota masyarakat yang lain. Gambaran kehidupan masyarakat 

Dukuh Boto secara umum yaitu sebagai berikut: (1) sebagian warganya 

mengalami tekanan sosial ekonomi yang disebabkan mata pencaharian 

masyarakat pedesaan kurang bervariasi bahkan tidak menentu; (2) cukup 

banyak terjadi konflik didalam keluarga yang menyebabkan 

ketidakharmonisan karena keterbatasan pemahaman maupun pengetahuan; 

(3) terjadi konflik ditengah-tengah masyarakat yang dipengaruhi dari 
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budaya sosial yang berkembang; (4) sisi religiusitas masyarakat masih 

kurang karena budaya kejawen yang masih kental dan; (5) terdapat 

stratifikasi sosial berdasarkan kemampuan secara ekonomi dan jenis 

pekerjaan yang dimiliki. Faktor eksternal tersebut secara langsung maupun 

tidak langsung akan berdampak pada kondisi psikologis berupa kepuasan 

hidup dan kehidupan emosi setiap individu anggota masyarakat.  

Pemuda Dukuh Boto maksimal berpendidikan SMA/ SMK dan 

beberapa lulusan SD dan SMP. Perekonomian warga setempat mayoritas 

menengah kebawah dan kebanyakan hanya kepala keluarganya saja yang 

bekerja. Pemuda Dukuh Boto sangat awam dengan pengetahuan dan 

pemahaman tentang ilmu psikologi, kesehatan mental maupun 

kesejahteraan subjektif itu sendiri. Mereka kurang memiliki kemauan atau 

motivasi untuk mendapatkan informasi mengenai kesehatan mental yang 

bisa diterapkan pada kehidupan keluarga dan bermasyarakat. Selain itu, 

pemuda Dukuh Boto rentan dengan perselisihan antar kelompok maupun 

antar desa dan berpotensi terjadi masalah berkepanjangan. Sebagian 

pemuda Dukuh Boto juga memiliki kebiasaan minum-minuman keras, 

suka balapan motor dan berpacaran yang mengarah pada penyimpangan 

seksual. Pemuda Dukuh Boto berorientasi pada materi yang menyebabkan 

terjadi persaingan kelas ekonomi didalam lingkungan. Sebagian besar 

pemuda Dukuh Boto memiliki konflik didalam keluarga yang belum 

memiliki solusi untuk mengelolanya. 
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Berdasarkan wawancara terhadap pemuka masyarakat dan juga 

observasi pada kegiatan yang ada di komunitas, sebagian pemuda Dukuh 

Boto memiliki kepribadian yang temperamen dan sulit untuk mengontrol 

diri ketika sedang marah atau suasana hati sedang buruk. Pemuda Dukuh 

Boto merasa rendah diri dan kurang eksis didalam masyarakat apabila 

berasal dari keluarga yang miskin. Mereka  merasa belum memiliki 

kepuasan hidup apabila dirinya belum memiliki materi yang cukup dan 

dihargai didalam masyarakat. Sebagian pemuda Dukuh Boto mengaku 

lebih banyak merasakan emosi negatif dibandingkan dengan emosi positif. 

Coping yang dilakukan pemuda Dukuh Boto apabila dihadapkan pada 

masalah yaitu menghindar, menghadapi dengan emosional atau 

menyalahkan orang lain tanpa memahami duduk masalah dengan baik. 

Berdasarkan data dokumentasi kependudukan dan keterangan dari 

perangkat Desa, seluruh warga Dukuh Boto merupakan warga asli dan 

hanya sedikit saja yang merupakan warga pendatang yang ikut tinggal 

dengan keluarganya yang sudah tinggal lebih dulu. Aktivitas warga Dukuh 

Boto hampir sama disetiap harinya yaitu bertani menanam padi disawah, 

berdagang, tukang bangunan, tukang kayu, tukang las, pemudanya banyak 

sebagai TKI ke Jepang dan Korea serta kerja di pabrik. Pada Dukuh Boto, 

tidak pernah ada pendataan jumlah penderita gangguan mental dan 

sosialisasi tentang kesehatan mental yang dilakukan pemerintah maupun 

dinas kesehatan setempat. Sebagian besar masyarakat melihat gangguan 

mental sebagai sebuah keadaan yang memalukan dan menimbulkan aib 
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keluarga. Mereka memperlakukan penderita gangguan mental dengan 

semena-mena, disingkirkan dari masyarakat dan sering menjadi bahan 

ejekan. Masyarakat memperlakukan penderita gangguan jiwa secara 

diskriminasi karena kurangnya pemahaman dan juka ada perilaku 

konformitas dari warga yang berlaku deskriminasi pada penderita 

gangguan mental. 

Berdasarkan indikator-indikator kondisi psikologis masyarakat, 

permasalahan mengarah pada kesejahteraan subjektif individu didalamnya. 

Kesejahteraan subjektif yaitu perasaan yang tercipta dari evaluasi hidup 

seseorang yang terdiri dari perasaan kepuasan hidup, kebahagiaan, 

pengalaman menyenangkan dan rendahnya tingkat mood negatif yang 

cenderung dapat membuat seseorang bersikap lebih bahagia dan lebih puas 

di dalam hidupnya (Diener, 2003). Kesejahteraan subjektif individu yang 

rendah akan berdampak pada kemampuannya dalam menghadapi 

tantangan stressor karena kepuasaan didalam dirinya rendah dan 

didominasi oleh emosi negatif. Kesejahteraan subjektif individu yang terus 

merosot akan berpotensi pada terganggunya kesehatan mental yang sudah 

marak. Pada penelitian ini, peneliti memfokuskan pada kesejahteraan 

subjektif bagi pemuda dan pemudi Dukuh Boto dikarenakan usia yang 

sangat produktif yang memiliki kerentanan gangguan mental dari faktor 

eksternalnya yang dinamis. 

Penelitian ini dilakukan pada sebuah komunitas masyarakat 

pedesaan yang mayoritas mengandalkan penghasilan dari sektor 
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pertaniannya. Masyarakat desa dapat diartikan sebagai masyarakat yang 

memiliki hubungan erat dan menjalankan sistem kehidupan yang 

umumnya berkelompok dengan dasar kekeluargaan. Sebagain besar warga 

masyarkat mencukupi kebutuhannya dari sektor pertanian. Masyarakat 

pedesaan juga bersifat homogen seperti dalam hal mata pencaharian, 

agama, adat-istiadat dan sebagainya. Masyarakat pedesaan juga identik 

dengan gotong rotong untuk mencapai kepentingan-kepentingan yang 

sifatnya kebersamaan. 

Kesejahteraan subjektif diperlukan untuk menghadapi tantangan 

kehidupan dan tantangan perkembangan jaman karena pemuda pedesaan 

rentan dengan ketertinggalan informasi dan keterampilan penunjang karir 

dibandingkan pemuda di perkotaan. Fenomena-fenomena seperti ini jelas 

menggambarkan bahwa kesejahteraan subjektif adalah variabel yang 

sangat penting dan urgen untuk pemuda di pedesaan karena 

kerentanannya. Pemuda dukuh Boto memiliki kepuasan hidup yang sangat 

bergantung pada pencapaian materi dan pengakuan dari lingkungan. 

Namun faktanya sebagian besar pemuda Dukuh Boto memiliki ekonomi 

menengah kebawah dan setelah lulus sekolah masih banyak menganggur 

atau bekerja serabutan. Karakteristik emosi mereka juga masih banyak 

didominasi oleh emosi negatif dikarenakan spiritualnya yang rendah, 

coping emosi yang buruk, modeling dari orang tua dan lingkungan, dan 

literasi tentang regulasi emosi belum ada sehingga kontrol diri mereka 

juga kurang ketika dihadapkan pada permasalahan yang memicu emosi. 
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Melalui peningkatan kesejahteraan subjektif maka pemuda akan memiliki 

kepuasan hidup dan juga kondisi emosi positif yang lebih dominan 

sehingga pemuda akan mampu bertahan dari faktor-faktor yang 

menyebabkan gangguan mental. 

Terdapat berbagai macam bentuk intervensi untuk meningkatkan 

kesejahteraan subjektif, salah satunya adalah dengan pelatihan regulasi 

emosi yang sudah terbukti efektif. Pelatihan regulasi emosi bertujuan 

untuk meningkatkan kesejahteraan subjektif dengan memunculkan emosi 

positif dan meningkatkan perasaan puas atas kualitas hidup yang dimiliki. 

Hal tersebut terbukti dari penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. 

Regulasi emosi efektif untuk meningkatkan kesejahteraan subjektif pada 

beberapa karakteristik subjek yaitu pada orang dengan hipertensi esensial 

(Dwi, 2017), remaja awal (Wahyuningsih, 2017), remaja panti asuhan 

yatim piatu (Siti, 2014), penderita diabetes mellitus (Anita, 2011) dan 

remaja pondok pesantren (Irwansyah, 2017). 

Pelatihan regulasi emosi juga efektif untuk digunakan sebagai 

intervensi pada variabel yang lain seperti stres pada lansia (Muliani, 2016), 

coping stres orang tua yang memiliki anak dengan riwayat gangguan 

skizofrenia (Jefri, 2016), sikap anti bullying pada siswa SMP (Miftahul, 

2016), penurunan depresi difabel (Rini, 2016), Stres pada difabel bukan 

bawaan (Dewi, 2015), Perilaku agresif pada anak (Yustisi, 2016), stres 

kerja pada anggota reskrim (Putri, 2016), penurunan tingkat ekspresi 

emosi pada caregiver pasien skizofrenia (Makmuroch, 2014), dan 
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resiliensi pada ibu yang memiliki anak autis (Estrina, 2012). Selain itu 

kesejahteraan subjektif juga bisa diintervensi dengan beberapa teknik yang 

sudah terbukti efektif diantaranya pelatihan bersyukur (Putri, 2017), 

kesejahteraan spiritual (Jens, 2010), psikologi positif (Kimberly, 2013), 

psikodrama (Zeynep, 2014), pelatihan berbasis kognitif (Vladimir, 2016), 

gaya hidup yoga (Ratna, 2008), dukungan psikologis (Alison, 2014), 

meditasi (Lunthia, 2017) dan pengajaran goal-setting (Andrew, 2007). 

Pelatihan regulasi emosi yang sudah dilakukan pada penelitian 

terdahulu memiliki efektivitas pada setiap penelitiannya sesuai dengan 

populasi masing-masing. Penelitian terdahulu tentang regulasi emosi 

hampir semuanya mengacu pada teori yang dikemukakan oleh Thompson 

(2004)  mengenai aspek regulasi emosi yang dibagi menjadi 3 yaitu 

memonitor emosi, mengevaluasi emosi dan memodifikasi emosi. Letak 

perbedaan dari masing-masing penelitian yaitu pada populasi, metode 

yang digunakan dan teknik untuk memodifikasi emosi. Selebihnya 

masalah waktu, sesi, landasan teori dan sasaran perubahan hampir sama. 

Berdasarkan berbagai masalah yang telah dipaparkan, maka perlu 

diupayakan pemberian intervensi yang tepat dan komprehensif untuk 

meningkatkan kesejahteraan subjektif pemuda pedesaan. Selain itu, 

berbagai penelitian yang telah terbukti meningkatkan kesejahteraan 

subjektif tersebut juga perlu dikaji secara lebih mendalam lagi untuk 

mengetahui intervensi yang lebih komprehensif dalam meningkatkan 

kesejahteraan subjektif pemuda pedesaan. Dengan demikian, muncul 
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pertanyaan mengenai “bagaimana bentuk intervensi yang komprehensif 

untuk meningkatkan kesejahteraan subjektif pada pemuda pedesaan di 

Dukuh Boto Desa Majasto Kec Tawangsari Kab Sukoharjo?”. 

Pertanyaan tersebut dapat ditindaklanjuti dengan mengevaluasi 

intervensi-intervensi yang dapat meningkatkan kesejahteraan subjektif. 

Evaluasi tersebut bertujuan untuk melengkapi intervensi tersebut sehingga 

intervensi tersebut dapat digunakan lebih optimal. Evaluasi diterapkan 

pada modul intervensi pelatihan regulasi emosi oleh Wahyuningsih 

(2017). Hasil evaluasi yang diterapkan pada intervensi pelatihan regulasi 

emosi adalah mengenai materi yang masih bisa dilengkapi dan 

disesuaikan. Materi yang ditambahkan dengan memodifikasi modul yaitu 

setting goal pada sesi pembukaan, psikoedukasi pada sesi evaluasi emosi, 

relaksasi pada sesi modifikasi emosi dan pemberian motivasi pada sesi 

penutup. Berdasarkan deskripsi berbagai intervensi untuk meningkatkan 

kesejahteraan subjektif dan evaluasinya, maka muncul sebuah rumusan 

masalah. Rumusan masalah tersebut yaitu “Apakah intervensi pelatihan  

regulasi emsosi efektif dalam meningkatkan kesejahteraan subjektif 

pemuda pedesaan?”. 

 

B. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini memiliki tujuan untuk meperjelas sasarannya supaya 

bisa lebih fokus. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui efektivitas 

pelatihan regulasi emosi terhadap peningkatan kesejahteraan subjektif 
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pemuda pedesaan rentan ganggguan mental. Adapun efektivitas dapat 

dilihat dari hasil perhitungan sebagai berikut : 

1. Perhitungan efektivitas intervensi terhadap peningkatan kesejahteraan 

subjektif sebelum diberikan intervensi dengan sesudah diberikan 

intervensi pada kelompok yang dikenai intervensi. 

2. Perhitungan efektivitas intervensi pelatihan terhadap peningkatan 

kesejahteraan subjektif antara kelompok yang dikenai intervensi 

dengan kelompok yang tidak dikenai intervensi. 

 

C. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian dan 

penelitian ilmiah dalam bidang psikologi klinis, khususnya kajian dan 

penelitian ilmiah yang terkait dengan kesehatan mental dan 

kesejahteran subjektif. 

2. Manfaat praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan intervensi yang 

tepat bagi pemuda di Dukuh Boto Desa Majasto Kec Tawangsari Kab 

Sukoharjo sehingga tingkat kesejahteraan subjektif pemuda di Dukuh 

Boto dapat meningkat. 
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a. Bagi pemerintah desa 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pemerintah desa 

sehingga pemerintah desa mampu mengatasi permasalahan 

kesejahteraan subjektif warganya, sehingga pemerintah desa 

diharapkan dapat merumuskan kebijakan dan program untuk 

mendukung kesejahteraan subjektif warga Dukuh Boto Desa 

Majasto. 

b. Bagi tokoh masyarakat 

Penelitian ini diharapkan berguna bagi tokoh masyarakat 

setempat dalam mengatasi permasalahan kesejahteraan subjektif 

warga masyarakat, sehingga tokoh masyarakat dapat memberikan 

intervensi yang tepat untuk meningkatkan wawasan dan 

meningkatkan kesejahteraan subjektif warga masyarakat. 

c. Bagi pemuda pedesaan 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pemuda pedesaan 

sehingga pemuda pedesaan dapat mengidentifikasi permasalahan 

psikologis secara lebih dini. Selain itu, pemuda pedesaan juga 

diharapkan dapat meningkatkan kemampuannya dalam mengelola 

dirinya sehingga kesejahteraan subjektif dapat meningkat. Pada 

akhirnya, pemuda pedesaan tidak akan mengalami gangguan 

psikologis dalam menghadapi tekanan kehidupan sehingga akan 

memaksimalkan produktivitas dan kualitas diaktivitas masing-

masing sesuai dengan keterampilan dan peminatannya. 
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D. Keaslian Penelitian 

Beberapa penelitian terkait tentang pelatihan regulasi emosi dan intervensi-intervensi yang digunakan untuk meningkatkan 

kesejahteraan subjektif, antara lain : 

Tabel 3. Penelitian Pengaruh Pelatihan Regulasi Emosi Terhadap Kesejahteraan Subjektif 

No 
Peneliti 

(Tahun) 
Judul Tujuan Penelitian Metode Hasil 

1 Dwi, Uyun, 

Indahria 

(2017) 

Pelatihan regulasi emosi 

untuk meningkatkan 

kesejahteraan subjektif 

orang dengan hipertensi 

esensial 

Mengetahui pengaruh 

pelatihan regulasi emosi 

terhadap peningkatan 

kesejahteraan subjektif. 

Desain penelitian yang 

digunakan adalah control 

group design. Analisis 

kuantitatif menggunakan uji 

independen sample t-tes. 

Semua aspek kesejahteraan 

subjektif menunjukkan adanya 

perbedaan yang sangat 

signifikan. 

2 Mega (2017) Pengaruh pelatihan regulasi 

emosi untuk meningkatkan 

well being remaja awal 

Memberikan penanganan 

yang tepat dengan pelatihan 

regulasi emosi. 

Desain eksperimen 

menggunakan pre test-post test 

control group design. Uji 

hipotesis dengan teknik 

independent sample t-test. 

Pelatihan regulasi emosi 

efektif dalam meningkatkan 

well being remaja awal.  

3 Siti (2014) Pengaruh pelatihan regulasi 

emosi terhadap 

kebahagiaan remaja panti 

asuhan yatim piatu. 

Mengetahui pengaruh 

pelatihan regulasi emosi 

terhadap kebahagiaan. 

Metode secara eksperimen 

dengan desain randomized 

control group pretest-postest 

design dengan subjek berusia 

13-16 tahun berjumlah 19 

orang. 

Pelatihan regulasi emosi 

memiliki pengaruh yang 

sangat signifikan terhadap 

kebahagiaan remaja. 

4 Anita, Tina, 

Indahria 

(2011) 

Pengaruh pelatihan regulasi 

emosi terhadap peningkatan 

subjektive well being pada 

Mengetahui pengaruh 

pelatihan regulasi emosi 

terhadap peningkatan 

Rancangan penelitian 

menggunakan pretest postest 

control group design. 

Ada perbedaan subjective well 

being antara kelompok 

eksperimen dengan kelompok 
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penderita diabetes mellitus subjective well being. kontrol. 

5 Irwansyah 

(2017) 

Pengaruh pelatihan regulasi 

emosi terhadap 

kesejahteraan subjektif 

remaja pondok pesantren 

mengetahui pengaruh 

pelatihan regulasi emosi 

terhadap kesejahteraan 

subjektif 

Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode 

eksperimen dengan model one 

group pretest-posttest dengan 

jumlah subjek sebanyak 9 

orang yang merupakan remaja 

akhir 

pelatihan regulasi emosi 

memberikan pengaruh dalam 

meningkatkan kesejahteraan 

subjektif pada remaja yang 

tinggal di PP. Salafiyah 

Kalimalang. 

 

 

Tabel 4. Penelitian Pelatihan Regulasi Emosi 

No 
Peneliti 

(Tahun) 
Judul Tujuan Penelitian Metode Hasil 

1 Muliani (2016) Pelatihan regulasi emosi 

untuk menurunkan tingkat 

stres pada lansia di panti 

wredha dharma bhakti 

surakarta 

Mengetahui efektivitas 

regulasi emosi untuk 

menurunkan tingkat stres. 

Penelitian menggunakan 

metode eksperimen. 

Pelatihan regulasi emosi 

efektif menurunkan tingkat 

stres. 

2 Jefri (2016) Pengaruh pealtihan 

keterampilan regulasi 

emosi untuk meningkatkan 

kemampuan coping stres 

orang tua yang memiliki 

anak dengan riwayat 

gangguan skizofrenia 

Membuktikan pengaruh 

pelatihan regulasi emosi 

dalam meningkatkan 

kemampuan coping stres 

yang adaptif. 

Subjek berjumlah 12 dengan 

metode non-probability yang 

dilakukan selama 8 sesi. Hasil 

analisis dengan teknik 

Wilcoxon Paired T-test. 

Pelatihan regulasi emosi 

efektif untuk meningkatkan 

kemampuan coping stres orang 

tua. 

3 Miftahul 

(2016) 

Efektivitas pelatihan 

regulasi emosi untuk 

meningkatkan sikap anti 

bullying pada siswa SMP 

Menguji efektivitas pelatihan 

regulasi emosi untuk 

meningkatkan sikap anti 

bullying. 

Metode menggunakan quasi 

experimental research dengan 

model pretest-postest control 

group design dengan total 

Pelatihan regulasi emosi 

efektif dalam meningkatkan 

sikap anti bullying. 
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subjek berjumlah 30 orang. 

4 Rini (2016) Penurunan depresi pada 

difabel akibat kecelakaan 

melalui pelatihan 

keterampilan regulasi 

emosi 

Menguji pengaruh pelatihan 

regulasi emosi dalam 

menurunkan depresi. 

Penelitian menggunakan 

desain non randomized control 

group pretest-postest dengan 

subjek sebanyak 12 difabel 

dewasa awal. 

Terdapat perbedaan yang 

signifikan antara skor depresi 

sebelum dan sesudah pelatihan 

pada kelompok eksperimen. 

5 Dewi (2015) Pelatihan regulasi emosi 

untuk menurunkan stres 

pada difabel bukan bawaan 

Mengetahui pengaruh 

pelatihan regulasi emosi 

untuk menurunkan stres. 

Rancangan penelitian adalah 

single case experimental 

design dengan desain A-B-A 

with Follow Up dengan subjek 

sebanyak 3 orang. Metode 

penelitian menggunakan 

metode campuran. 

Pelatihan regulasi emosi dapat 

menurunkan stres pada difabel 

bukan bawaan. 

6 Yustisi (2016) Pelatihan regulasi emosi 

untuk menurunkan perilaku 

agresif pada anak 

Mengetahui pengaruh dari 

pelatihan regulasi emosi 

terhadap perilaku agresif. 

Rancangan penelitian 

menggunakan single case 

experimental design dengan 

model A-B with single terget 

measure and follow up dengan 

subjek 2 orang. 

Pelatihan regulasi emosi dapat 

menurunkan perilaku agresif 

pada anak masa sekolah yang 

sesuai dengan kriteria target. 

7 Putri, Hepi, 

Yulianti 

(2016) 

Efektivitas pelatihan 

regulasi emosi untuk 

menurunkan stres kerja 

pada anggota reskrim 

Menguji efektivitas pelatihan 

regulasi emosi dalam 

menurunkan tingkat stres 

kerja. 

Penelitian menggunakan 

desain pretest-postest control 

group design dengan 

pastisipan 13 orang. 

Pelatihan regulasi emosi 

efektif dalam menurunkan 

stres kerja pada anggota 

reskrim. 

8 Makmuroch 

(2014) 

Keefektifan pelatihan 

keterampilan regulasi 

emosi terhadap penurunan 

tingkat ekspresi emosi pada 

caregiver pasien skizofrenia 

di RSJ Surakarta. 

melihat keefektifan pelatihan 

ketrampilan regulasi emosi 

terhadap penurunan tingkat 

ekspresi emosi 

Penelitian ini merupakan 

merupakan penelitian 

eksperimental dengan 

rancangan pre-test – post-test 

controlled group design 

dengan subjek sebanyak 14 

orang. 

 

pelatihan regulasi emosi yang 

dilakukan terhadap caregiver 

pasien skizofrenia efektif 

untuk menurunkan skor 

ekspresi emosi peserta. 
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9 Estrina, Indah 

(2012) 

Efektifitas Pelatihan 

Regulasi Emosi untuk 

Meningkatkan Resiliensi 

pada Ibu yang Memiliki 

AnakAutis 

mengetahui apakah pelatihan 

regulasi emosi 

dapat meningkatkan 

resiliensi 

Metode penelitian 

menggunakan 

metode penelitian eksperimen 

dengan desain pretest-post test 

control group 

design. 

pelatihan regulasi emosi 

mempengaruhi peningkatan 

resiliensi pada 

ibu yang memiliki anak autis. 

 

 

Tabel 5. Penelitian Tentang Kesejahteraan Subjektif 

No 
Peneliti 

(Tahun) 
Judul Tujuan Penelitian Metode Hasil 

1 Andrew, 

Emma, 

Jacquie (2007) 

Meningkatkan 

kesejahteraan melalui 

pengajaran goal-setting dan 

keterampilan 

merencanakan: hasil dari 

intervensi singkat 

Menguji efektivitas dari 

sebuah empirically-derived, 

intervensi psikologis singkat 

untuk meningkatkan 

kesejahteraan dalam sebuah 

non-clinical. 

Quasi-experimental desain , 

peserta menerima tiga , 1-h , 

pertemuan group ( studi 1 ) 

atau selesai program secara 

individual dalam waktu 

mereka sendiri ( studi 2 ) 

Memberikan dukungan 

terhadap upaya awal dengan 

anggapan bahwa mengikuti ( a 

) menetapkan gol dan 

perencanaan memiliki sebuah 

keterampilan rantai kausal 

menuju kesejahteraan subjektif  

dan ( b ) bahwa ternyata 

banyak keterampilan yang 

dapat dipelajari untuk 

meningkatkan kesejahteraan 

2 Albert, 

Maureen, 

Chua, 

Chrystella 

(2016) 

Dampak dari aktivitas 

menyenangkan terhadap 

kesehatan subjektif dan 

mengurangi gejala depresi 

Menguji efektivitas aktivitas 

menyenangkan dalam 

meningkatkan kesejahteraan 

subjektif remaja di Asia 

Eksperimen. Kelompok 

eksperimen diminta untuk 

menulis dan memproyeksikan 

diri mereka di masa depan dan 

membayangkan bahwa mereka 

telah memenuhi semua tujuan 

Pada sesi pertama, kelompok 

eksperimen menunjukkan 

penurunan signifikan dalam 

meningkatkan kesejahteraan 

subjektif daripada kelompok 

kontrol  
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mereka, sedangkan kelompok 

kontrol diminta untuk 

menuliskan kegiatan satu 

minggu terakhir 

3 Raj, Dipti, 

Manju, Nalin, 

Sushil (2012) 

Intervensi gaya hidup 

berbasis yoga jangka 

pendek untuk mengurangi 

kecemasan, meningkatkan 

kesejahteraan dan 

kepribadian subjektif 

Menguji keefektifan 

intervensi gaya hidup 

berbasis yoga jangka pendek 

yang mampu dalam 

mengurangi kecemasan, 

meningkatkan kesejahteraan 

subjektif  

Eksperimen. kelompok 

eksperimen diberi intervensi 

dengan mengikuti yoga 

sederhana selama 10 hari 

untuk mencegah dan 

melakukan prevensi penyakit 

kronis dan kontrol yang sehat, 

sedangkan kelompok kontrol 

tidak mendapatkan intervensi 

Intervensi gaya hidup berbasis 

yoga jangka pendek dapat 

secara signifikan mengurangi 

kecemasan dan meningkatkan 

kesejahteraan dan kepribadian 

subjektif pada pasien dengan 

penyakit kronis 

4 Renate, Van 

de ven, Jaap, 

dll (2017) 

Pengaruh pelatihan kognitif 

berbasis komputer pada 

kesejahteraan subjektif 

setelah stroke 

Menguji keefektifan 

pelatihan kognitif berbasis 

komputer dapat 

meningkatkan fungsi kognitif 

dan kualitas hidup setelah 

stroke 

Eksperimen Pelatihan kognitif berbasis 

komputer tidak meningkatkan 

fungsi kognitif subjektif atau 

kualitas hidup setelah store 

dikarenakan efek pelatihan 

yang tidak spesifik 

5 Josefa Perez, 

Paz Viguer 

dan Maria 

rodrigo (2013) 

Pengaruh intervensi 

berbasis kesadaran pada 

tekanan psikologis, 

kesejahteraan dan kekuatan 

pada ibu menyusui  

Menguji afektivitas 

intervensi berbasis kesadaran 

pada ibu menyusui untuk 

meningkatkan keefektifan 

diri pada ibu, perhatian, belas 

kasih, kepuasaan dengan 

kehidupan dan kebahagiaan 

subyektif dan untuk 

mengurangi tekanan 

psikologis 

Eksperimen Ada perubahan secara 

signifikan pada ibu menyusi 

dengan menunjukan 

kecemasan, stress dan tekanan 

psikologis yang jauh lebih 

sedikit setelah dilakukan 

intervensi 

6 Leonie 

manthey, 

Pengaruh terapi kognitif 

dan promosi kebahagiaan 

Untuk mengetahui manfaat 

dari berlatih secara teratur 

Eksperimen selama 3 bulan Kedua intervensi secara 

signifikan meningkatkan 



 
 

19 
 

Viktor dan 

KarlHeinz 

(2014) 

melalui   video salah satu dari terapi kognitif 

pada kesejahteraan subjektif 

kesejahteraan subjektif 

dibandingkan dengan kondisi 

kontrol 

7 Lunthia 

duthely, 

Sandra dan 

John Avela 

(2017) 

Intervensi meditasi untuk 

meningkatkan 

kesejahteraan di kalangan 

remaja 

Mengukur sejauh mana 

intervensi mempengaruhi 

kepuasan hidup, sekolah dan 

mengukur rasa syukur remaja 

Quasi eksperimen Intervensi yang dilakukan 

secara signifikan 

mempengaruhi kepuasan 

hidup, sekolah dan rasa 

terimakasih kelompok 

eksperimen jika dibandingkan 

dengan kelompok kontrol. 

8 Pitchada, 

Ungsinun dan 

Ann macaskill 

(2015) 

Pengaruh intervensi 

psikologi positif terhadap 

kesejahteraan pada 

orangtua yang sehat 

Mengevaluasi dampak dari 

intervensi psikologis positif 

pada kesejahteraan pada 

orang dewasa yang lebih tua  

Eksperimen  

9 Alison Killen 

dan Ann 

Macaskill 

(2014) 

Pengaruh dukungan 

psikologis untuk 

meningkatkan 

kesejahteraan lansia 

Melihat manfaat dari 

dukungan psikologis untuk 

membantu menjaga 

kesejahteraan lansia 

Eksperimen Terdapat perbedaan yang 

signifikan pada hari ke 1 

sampai 15, namun untuk hari 

ke 16 sampai dengan 

intervensi berakhir yaitu hari 

ke 45 tidak ada perbedaan 

signifikan. 

10 Rosario, 

Monica, 

Sabrina, 

Miriam, Juan 

(2016) 

Efektivitas psikologi positif 

dan terapi kognitif-perilaku 

pada mahasiswa 

Untuk meningkatkan 

kesejahteraan subjektif dan 

psikologis mahasiswa 

Eksperimen  Adanya perbedaan signifikan 

antara kelompok eksperimen 

dan kelompok kontrol. 

Perbedaan yang ditemukan 

terkait dengan kebahagiaan, 

penerimaan diri, hubungan 

positif dengan orang lain, 

optimisme dan harga diri. 

11 Ratna, Nidhi 

dan Bijlani 

Pengaruh intervensi gaya 

hidup yoga untuk 

Melihat dampak jangka 

pendek dari intervensi gaya 

Eksperimen  Ada peningkatan signifikan 

dalam skor kesejahteraan 
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(2008) meningkatkan 

kesejahteraan subjektif 

hidup dengan yoga untuk 

meningkatkan kesejahteraan 

subjektif pada subjek normal 

dan sakit 

subjektif dalam jangka waktu 

10 hari 

12 Vladimir, 

Pavel, 

Jaroslava, 

Daniela dan 

Kamil (2016) 

Pengaruh pelatihan berbasis 

kognitif pada kesejahteraan 

subjektif untuk lansia 

Untuk mengetahui apakah 

pelatihan kognitif berbasis 

televisi dapat mempengaruhi 

kesejahteraan subjektif pada 

lansia 

Eksperimen. Pelatihan kognitif tidak 

berhubungan langsung untuk 

meningkatkan kesejahteraan 

subjektif pada lansia,  

13 Zeynep (2014) Pengaruh psikodrama pada 

kesejahteraan subjektif dan 

keputusasaan mahasiswa 

Untuk menguji apakah 

psikodrama berpengaruh 

pada kesejahteraan subjektif 

dan keputusasaan pada 

mahasiswa 

Eksperimen.  Skor kesejahteraan subjektif 

dalam kelompok eksperimen 

megalami peningkatan secara 

signifikan dan skor 

keputusasaan menurun secara 

signifikan  

14 Kimberly, 

Dianne, Vella 

(2013) 

Pengaruh psikologi positif 

untuk meningkatkan 

kesejahteraan subjektif 

Menguji apakah psikologi 

positif meningkatkan 

kesejahteraan subjektif 

Eksperimen Psikologi positif sangat 

berpengaruh secara signifikan 

terhadap kesejahteraan 

subjektif 

15 Jens Rowold, 

2010 

Pengaruh kesejahteraan 

spiritual pada kebahagiaan, 

kesejahteraan psikologis 

dan stress. 

Menguji validitas  Eksperimen Kesejahteraan spiritual 

berpengaruh pada 

kesejahteraan subjektif dan 

stress 

16 Putri (2017) Peningkatan kesejahteraan 

subjektif remaja panti 

asuhan melalui pelatihan 

bersyukur 

Menguji pengaruh pelatihan 

bersyukur dalam 

meningkatkan kesejahteraan 

subjektif . 

Penelitian menggunakan quasi 

experimental design dengan 

model pretest-postest control 

group design. 

Pelatihan bersyukur terbukti 

efektif dalam meningkatkan 

kesejahteraan subjektif. 
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Dari berbagai penelitian diatas, peneliti akan membuktikan apakah 

pelatihan regulasi emosi efektif untuk meningkatkan kesejahteraan subjektif pada 

pemuda desa yang rentan dengan gangguan mental dan bisa dijadikan sebagai 

salah satu upaya preventif gangguan mental yang sudah marak di lokasi 

penelitian. Peneliti memodifikasi modul pelatihan dari peneliti sebelumnya yaitu 

Wahyuningsih (2017) yang meneliti pengaruh pelatihan regulasi emosi untuk 

meningkatkan well being remaja awal. Peneliti memodifikasi modul pelatihannya 

dengan memangkas, menghilangkan maupun menambahkan kegiatan pelatihan 

disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi lapangan. Secara garis besar, peneliti 

menambahkan kegiatan pelatihan yaitu setting goal pada sesi pembukaan, 

psikoedukasi pada sesi evaluasi emosi, relaksasi pada sesi modifikasi emosi dan 

pemberian motivasi pada sesi penutup. 

Pelatihan regulasi emosi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan 

subjektif dengan memunculkan emosi positif dan meningkatkan perasaan puas 

atas kualitas hidup yang dimiliki. Hal tersebut terbukti dari penelitian yang sudah 

dilakukan sebelumnya. Regulasi emosi efektif untuk meningkatkan kesejahteraan 

subjektif pada beberapa karakteristik subjek yaitu pada orang dengan hipertensi 

esensial (Dwi, 2017), remaja awal (Wahyuningsih, 2017), remaja panti asuhan 

yatim piatu (Siti, 2014), penderita diabetes mellitus (Anita, 2011) dan remaja 

pondok pesantren (Irwansyah, 2017). 

Pelatihan regulasi emosi juga efektif untuk digunakan sebagai intervensi 

pada variabel yang lain seperti stres pada lansia (Muliani, 2016), coping stres 

orang tua yang memiliki anak dengan riwayat gangguan skizofrenia (Jefri, 2016), 
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sikap anti bullying pada siswa SMP (Miftahul, 2016), penurunan depresi difabel 

(Rini, 2016), Stres pada difabel bukan bawaan (Dewi, 2015), Perilaku agresif 

pada anak (Yustisi, 2016), stres kerja pada anggota reskrim (Putri, 2016), 

penurunan tingkat ekspresi emosi pada caregiver pasien skizofrenia (Makmuroch, 

2014), dan resiliensi pada ibu yang memiliki anak autis (Estrina, 2012). Selain itu 

kesejahteraan subjektif juga bisa diintervensi dengan beberapa teknik yang sudah 

terbukti efektif diantaranya pelatihan bersyukur (Putri, 2017), kesejahteraan 

spiritual (Jens, 2010), psikologi positif (Kimberly, 2013), psikodrama (Zeynep, 

2014), pelatihan berbasis kognitif (Vladimir, 2016), gaya hidup yoga (Ratna, 

2008), dukungan psikologis (Alison, 2014), meditasi (Lunthia, 2017) dan 

pengajaran goal-setting (Andrew, 2007). 

Pelatihan regulasi emosi yang sudah dilakukan pada penelitian terdahulu 

memiliki efektivitas pada setiap penelitian sesuai dengan populasinya. Penelitian 

terdahulu tentang regulasi emosi hampir semuanya mengacu pada teori yang 

dikemukakan oleh Thompson (2004)  mengenai aspek regulasi emosi yang dibagi 

menjadi 3 yaitu memonitor emosi, mengevaluasi emosi dan memodifikasi emosi. 

Letak perbedaan pada penelitian ini yaitu pada populasi subjek yaitu dilakukan 

pada pemuda pedesaan rentan gangguan mental sebagai upaya preventif. 

Selebihnya masalah metode, teknik untuk memodifikasi emosi, waktu, sesi, 

landasan teori dan sasaran perubahan hampir sama.Keunikan yang muncul dari 

penelitian ini adalah psikoedukasi tentang kesehatan mental dan stres sebagai 

pemahaman yang komprehensif peserta pelatihan serta sebagai salah satu upaya 

preventif gangguan mental melalui pemahaman yang mendalam. 


