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Abstrak 

Gangguan kepribadian ambang (Borderline Personality Disorder) adalah gangguan psikologis 

yang memiliki ciri-ciri utama yaitu pola kepribadian yang tidak stabil dalam hal hubungan 

interpersonal, citra diri, dan afek; dan ditandai dengan impulsivitas yang berlebihan (American 

Psychiatic Association, 2013). Gangguan ini mulai berkembang pada saat dewasa awal. 

Gangguan ini dialami oleh 1,6% hingga 5.9% dari populasi. Individu yang memiliki gangguan 

kepribadian ambang memiliki risiko bunuh diri dan berusaha memaksa orang lain untuk tidak 

mengabaikan dirinya. Ia juga berisiko untuk terlibat dalam berbagai macam perilaku impulsive 

seperti: berbelanja berlebihan, binge eating, dan menyalahgunakan obat-obatan dan alkohol 

(Bilsen & Thomson, 2011). Salah satu jenis intervensi yang umumnya digunakan untuk 

membantu menyembuhkan individu dengan gangguan kepribadian ambang adalah Dialectical 

Behavior Therapy (DBT).  DBT dikembangkan oleh Linehan pada tahun 1970. Dialectical 

Behavior Therapy (DBT) adalah sebuah terapi kognitif perilakuan yang telah terbukti efektif 

dalam mengurangi percobaan bunuh diri, ketidaksediaan untuk mengikuti terapi (drop-out), 

meningkatkan fungsi relasi interpersonal, dan kemampuan dalam mengelola amarah (Verheul, 

dkk., 2003). Metode yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah studi pustaka yang 

menggunakan kerangka kerja yang dikemukakan oleh Fraenkel dan Wallen (2006). Karya ilmiah 

ini mengulas 12 laporan penelitian yang menguji efektivitas DBT dalam menangani gangguan 

kepribadian ambang. Karya ilmiah ini bertujuan untuk memberikan sebuah gambaran tentang 

tahapan, fungsi, proses terapi DBT dan menelaah efektivitas DBT dalam membantu kesembuhan 

individu dengan gangguan kepribadian ambang.  

 

Kata kunci: gangguan kepribadian ambang, Borderline Personality Disorder, Dialectical 

Behavior Therapy 

 

1. LATAR BELAKANG 

Gangguan kepribadian ambang (Borderline Personality Disorder, BPD) adalah salah satu 

jenis gangguan kepribadian yang ditandai dengan adanya pola kepribadian yang tidak stabil 

secara menyeluruh, mulai dari hubungan dengan orang lain; citra diri, dan afek; disertai 

impulsivitas yang berlebihan (American Psychiatic Association, 2013). Individu yang mengalami 

gangguan kepribadian ambang seringkali bingung terhadap identitas atau konsep dirinya. 

Individu tidak mengenal diri mereka dan tidak tahu tentang apa yang diinginkan dalam hidup, 

sehingga ia dapat dengan mudah mengubah rencana kerja, tipe teman, nilai dan prinsip hidupnya 

(Halgin & Whitbourne, 2011). Individu juga sering mengalami perubahan suasana hati yang 

ekstrim, antara senang berlebihan, yang kemudian berganti menjadi tertekan, khawatir, dan 



menderita.Perubahan emosi yang ekstrim ini mendorong individu berpikir untuk mengakhiri 

hidupnya atau menyakiti diri sendiri. Usaha-usaha untuk bunuh diri ini juga merupakan cara 

individu untuk memaksa orang lain (keluarga, kekasih, terapis) agar memperhatikan dan tidak 

mengabaikan dirinya. Usaha ini disebut dengan parasuicide. 

 

Individu yang mengalami gangguan kepribadian ambang cenderung membahayakan diri 

mereka sendiri. Individu dengan kepribadian ambang umumnya memiliki beragam usaha untuk 

bunuh diri. Sejumlah 8,5%-10% klien meninggal karena bunuh diri, dan sejumlah 14% hingga 

69-80% memiliki tindakan menyakiti diri sendiri (Cameron, Reed, & Gaudiano, 2014). Individu 

berisiko untuk terlibat dalam berbagai macam perilaku impulsif seperti: berbelanja berlebihan, 

binge eating, dan menyalahgunakan obat-obatan dan alkohol (Bilsen & Thomson, 2011).  

 

Berdasarkan DSM V (American Psychiatic Association, 2013), gangguan kepribadian 

ambang dialami oleh 1,6% hingga 5.9% dari populasi. Namun, insiden dan prevalensi, atau 

berapa persisnya jumlah kasus yang telah teridentifikasi di Indonesia masih belum diketahui. 

Seiring dengan belum teridentifikasinya jumlah kasus penderita gangguan kepribadian ambang 

di Indonesia, gangguan ini juga masih belum banyak diteliti di Indonesia. Salah satu penelitian 

terdahulu tentang kepribadian ambang di Indonesia yaitu berupa studi pustaka tentang perspektif 

neurobiologi terhadap gangguan kepribadian ambang (Kusumawardhani, 2007). Berdasarkan 

penelusuran peneliti, masih belum ada penelitian yang membahas dan menguji efektivitas 

psikoterapi dalam menangani gangguan kepribadian ambang. Hal ini menunjukkan nampaknya  

fenomena gangguan kepribadian ambang masih belum mendapatkan perhatian dari kalangan 

praktisi dan akademisi untuk diteliti dan dikaji lebih mendalam. 

Salah satu jenis intervensi psikologis yang umumnya digunakan untuk membantu 

menyembuhkan individu dengan gangguan kepribadian ambang adalah Dialectical Behavior 

Therapy (DBT). DBT adalah sebuah terapi kognitif perilakuan yang dikembangkan oleh Linehan 

(1993) pada tahun 1970. DBT telah terbukti efektif dalam mengurangi percobaan bunuh diri, 

ketidaksediaan untuk mengikuti terapi (drop-out), meningkatkan fungsi relasi interpersonal, dan 

kemampuan dalam mengelola amarah (Verheul, et al., 2003). DBT telah terbukti efektif dalam 

menurunkan perilaku impulsif, tindakan menyakiti diri sendiri, meningkatkan fungsi psikologis 

secara umum, dan fungsi sosial pada klien dengan kepribadian ambang. Hasil intervensi DBT 

juga berhasil mengurangi frekuensi rehospitalisasi dan hospitalisasi karena keluhan medis 

(Linehan et. al., 1999; Verheul et al., 2003; Linehan et al., 1991). Di Indonesia, DBT masih 

belum banyak diteliti. Salah satu penelitian terdahulu yang membahas tentang DBT adalah 

sebuah skripsi yang mengkaji DBT dari segi kedokteran dan Islam (Arina, 2014). 

 

Keunikan fenomena gangguan kepribadian ambang dan terbatasnya jumlah penelitian di 

Indonesia yang membahas gangguan kepribadian ambang beserta teknik intervensinya, 

mendorong peneliti untuk menelaah gangguan kepribadian ambang (BPD) dan Dialectical 

Behavior Therapy (DBT). Karya ilmiah ini bertujuan untuk menjadi suatu studi pendahuluan, 

yang mengkaji DBT dari segi fungsi, tahapan, dan efektivitasnya dalam menangani gangguan 

kepribadian ambang. Karya ilmiah ini diharapkan dapat mendorong para praktisi dan akademisi 

untuk mengembangkan penelitian-penelitian selanjutnya yang mengkaji gangguan kepribadian 

ambang dan beragam teknik intervensinya. 

 

2. METODE 



Karya ilmiah ini menggunakan metode studi pustaka dengan menggunakan prosedur dan 

kerangka kerja yang dikemukakan oleh Fraenkel dan Wallen (2006). Prosedur pengumpulan 

pustaka didahului dengan: 1) mendefinisikan dan merumuskan masalah penelitian; 

2)merumuskan kata kunci yaitu “Borderline Personality Disorder” dan “Dialectical Behavior 

Therapy”; 3) mencari jurnal-jurnal ilmiah dengan menggunakan kata kunci di Springer Science + 

Bussiness Media New-York dan JSTOR, serta dengan bantuan search engine; 4) membaca dan 

memilih sumber-sumber yang relevan dengan masalah penelitian; 5) meringkas dan menyusun 

informasi berdasarkan rumusan permasalahan penelitian.  

 

 

3. GANGGUAN KEPRIBADIAN AMBANG (BORDERLINE PERSONALITY 

DISORDER) 

Gangguan kepribadian ambang adalah sebuah pola kepribadian yang ditandai oleh 

ketidakstabilan hubungan dengan orang lain, citra diri, afek-afek, dan ditandai oleh adanya 

impulsivitas. Gangguan kepribadian ambang umumnya mulai berkembang pada saat dewasa 

awal.  Gangguan ini dialami oleh 1,6% hingga 5.9% dari populasi (American Psychiatic 

Association, 2013). Prevalensi gangguan kepribadian ambang cenderung menurun pada 

kelompok dengan usia yang lebih tua. 

 

3.1 Karakteristik individu dengan gangguan kepribadian ambang 

Individu yang mengalami gangguan kepribadian ambang memiliki karakteristik kepribadian 

yang khas. Individu mengalami perubahan tiba-tiba dan dramatis dalam citra dirinya. Perubahan 

citra diri ditunjukkan dari perubahan tujuan, nilai-nilai, dan aspirasi pekerjaan. Individu dapat 

juga mengalami perubahan dalam hal opini dan rencana karir, identitas seksual, nilai-nilai, dan 

jenis-jenis teman. Individu dapat beralih peran dari seseorang yang memohon-mohon bantuan 

hingga berperan sebagai orang yang balas dendam atas penganiayaan yang telah ia alami di masa 

lalu (American Psychiatic Association, 2013). 

 

Salah satu kekhasan kepribadian ambang adalah tingkat sensitivitas yang berlebihan 

terhadap kondisi lingkungannya (American Psychiatic Association, 2013). Individu mengalami 

ketakutan yang berlebihan atau kemarahan yang tidak tepat ketika ia berpisah sementara dengan 

orang dekatnya (orang tua, keluarga, kekasih, teman), atau ketika terjadi perubahan rencana yang 

tidak dapat dihindari seperti: individu menjadi marah ketika orang yang dekat dengannya 

membatalkan janji pertemuan atau datang terlambat. Individu ini mempercayai bahwa 

“pengabaian” ini menyiratkan bahwa mereka “buruk” atau “tidak cukup baik” menurut orang 

terdekat mereka. Rasa takut terhadap pengabaian ini berkaitan dengan ketidakmampuannya 

untuk mentoleransi kesendirian dan kebutuhan untuk berada bersama orang lain.  Individu 

berusaha sedapat mungkin menghindari pengabaian dari orang-orang terdekatnya dengan 

bertindak impulsif seperti: memutilasi diri sendiri atau perilaku bunuh diri, untuk mendapaatkan 

perhatian dari keluarga, atau kekasihnya (Halgin & Whitbourne, 2011).   

 

Gangguan kepribadian ambang juga dicirikan oleh ketidakstabilan relasi-relasi yang dimiliki 

oleh individu tersebut. Individu memiliki pola relasi yang tidak stabil dengan pengasuhnya atau 

kekasihnya. Individu dapat berubah dari sangat mengidolakan pengasuh atau kekasihnya, lalu 

menjadi mendevaluasi atau menganggap mereka tidak cukup dalam memberikan perhatian, 

kurang peduli, atau kurang meluangkan waktu lebih banyak untuk bersamanya (American 



Psychiatic Association, 2013). Individu mengelompokkan secara ekstrim orang-orang di 

sekitarnya sebagai orang yang baik atau orang yang jahat, dan fenomena ini disebut dengan 

splitting (Halgin & Whitbourne, 2011). Pengelompokkan ini dapat dengan mudah berubah, yaitu 

orang yang dianggap baik, dapat mendadak dianggap sebagai orang yang jahat.  

 

Dalam relasi individu dengan orang dekatnya, individu mudah menunjukkan kemarahan 

pada saat pengasuh atau kekasih dipandang telah mengabaikan, tidak peduli, atau 

meninggalkannya. Ekspresi kemarahannya seirng diikuti oleh rasa malu dan rasa bersalah, dan 

perasaan ini berkontribusi terhadap perasaan bahwa ia telah berbuat jahat. Di sisi yang lain, 

individu tetap mampu berempati dan peduli kepada orang dekatnya agar orang tersebut mau 

memenuhi tuntutannya, yaitu dengan bersikap baik dan mempedulikan dirinya (American 

Psychiatic Association, 2013). 

 

Ciri kepribadian ambang yang paling menonjol adalah perilaku bunuh diri atau melukai diri 

sendiri. Individu menunjukkan perilaku, gesture, ancaman perilaku bunuh diri atau perilaku 

memutilasi diri sendiri (contoh: memotong atau membakar dirinya sendiri) (American Psychiatic 

Association, 2013). Individu melakukan tindakan menyakiti diri sendiri untuk mengetahui 

apakah mereka benar-benar hidup atau tidak. Individu dapat melakukan parasuicide sebagai 

suatu isyarat agar mendapatkan perhatian dari orang dekatnya (Halgin & Whitbourne, 2011). 

Individu menjadi yakin bahwa ia benar-benar hidup apabila ia melihat darah dan merasakan 

kesakitan fisik. Sejumlah 8-10% individu yang mengalami gangguan kepribadian ambang 

mengalami kematian karena bunuh diri. Perilaku memutilasi diri sendiri dapat muncul ketika 

individu mengalami disosiasi. 

 

3.2 Kriteria diagnosis gangguan kepribadian ambang 

DSM V (American Psychiatic Association, 2013) menetapkan kriteria diagnostik gangguan 

kepribadian ambang (borderline personality disorder) sebagai berikut. Seseorang dapat 

didiagnosis mengalami gangguan kepribadian ambang apabila ia memenuhi lima (atau lebih) 

kriteria BPD yaitu: 1) adanya usaha yang histeris atau kepanikan untuk menghindari pengabaian 

yang nyata atau sekedar imajinasi (catatan: tidak mencakup perilaku bunuh diri dan mutilasi diri 

sendiri); 2) adanya sebuah pola dari relasi interpersonal yang tidak stabil dan ditandai dengan 

perubahan antara meneladani atau mengidolakan, dan mendevaluasi; 3) gangguan identitas, yang 

ditandai oleh citra diri yang tidak stabil atau rasa diri yang berubah-ubah; 4) impulsivitas dalam 

paling tidak dua area yang berpotensi untuk merusak dirinya sendiri (contohnya: pengeluaran 

uang yang berlebihan, seks, penyalahgunaan obat-obatan, menyetir sembarangan, atau binge 

eating); 5) perilaku bunuh diri, gerak tubuh, ancaman, atau perilaku memutilasi diri sendiri yang 

berulang; 6) ketidakstabilan emosi yang ditandai oleh suasana hati yang reaktif seperti: episode 

dysphoria yang intens, mudah marah, atau kecemasan, yang biasanya berlangsung hingga 

beberapa jam dan jarang melebihi beberapa hari); 7) perasaan kesepian yang kronis; 8) 

kemarahan yang intens dan tidak jelas atau kesulitan untuk mengendalikan kemarahan, 

contohnya: sering marah, kemarahan yang konstan, atau sering melakukan perkelahian fisik; 8) 

memiliki ide-ide paranoid yang terkait dengan stress yang dialaminya, atau simtom-simtom 

disosiatif yang parah, yang hanya bersifat sementara.  

 

 

3.3 Penyebab gangguan kepribadian ambang 



Salah satu penyebab gangguan kepribadian ambang berasal dari relasi dalam keluarga klien. 

Halgin dan Whitbourne (2011) menyimpulkan bahwa ada tiga faktor yang berfungsi sebagai 

prediktor dalam perkembangan gangguan kepribadian ambang yaitu: lingkugan keluarga pada 

masa kanak-kanak yang tidak kondusif, psikopatologi orangtua, dan kekerasan pada massa 

kanak-kanak.  Pada umumnya hubungan pernikahan kedua orangtua klien yang memiliki 

kepribadian ambang sering kali diwarnai oleh beragam pertengkaran, saling berusaha 

mendominasi satu sama lain, dan tidak sepaham dalam cara mengasuh anak. Kesulitan dalam 

hubungan pernikahan ini dapat diproyeksikan kepada salah satu atau lebih anak-anak mereka. 

Kedua orangtua ini juga umumnya mengalami peristiwa traumatis pada awal masa kanak-kanak 

mereka, seperti: kematian salah satu orang tua, perceraian, adanya sejarah bunuh diri atau 

alkoholisme di dalam keluarga. Perpisahan dalam keluarga dipandang sebagai pengabaian, dan 

orangtua memproyeksikan kemarahannya kepada pasangan atau anak-anak. Perilaku 

disfungsional ini dimiliki oleh beberapa generasi. Perilaku klien yang memiliki kepribadian 

ambang merupakan sebuah respon adaptif terhadap kondisi-kondisi yang ada di dalam 

keluarganya, yang meliputi: family enmeshment yaitu keadaan ikatan lintas generasi dalam 

sebuah keluarga, dimana anak (biasanya lawan jenis) menjadi pasangan pengganti untuk ibu atau 

ayah mereka; atau perlindungan dari orang tua yang berlebihan (overprotectiveness); kekakuan, 

dan ketidakmampuan keluarga dalam menyelesaikan konflik-konflik yang ada (Eckrich, 1985). 

 

 

4. DIALECTICAL BEHAVIOR THERAPY (DBT) 

Dialectical Behavior Therapy (DBT) adalah sebuah terapi kognitif perilakuan yang 

komprehensif, yang biasa digunakan untuk gangguan psikologis yang sulit untuk disembuhkan 

(Dimeff & Linehan, 2001). DBT awalnya dikembangkan untuk membantu klien yang memiliki 

keinginan bunuh diri yang kronis. DBT dapat digunakan untuk mengintervensi berbagai macam 

gangguan psikologis yang mencakup ketidakmampuan mengendalikan emosi seperti: 

ketergantungan obat-obatan pada individu dengan kepribadian ambang, binge eating, depresi, 

remaja yang ingin bunuh diri, depresi pada lansia, dan berbagai setting mencakup rawat inap dan 

rawat jalan, dan setting forensik.  

DBT dibuat berdasarkan teori biososial dari penyebab dan pemeliharaan BPD dan 

menempatkan disregulasi emosi sebagai masalah utama (Swenson et al, 2001). Disregulasi emosi 

adalah suatu ketidakmampuan dalam mengontrol emosi yaitu intensitas atau lamanya emosi, 

menghindari emosi yang buruk, tidak mampu terlibat dalam perilaku bertujuan ketika mengalami 

rasa tertekan, kurang mampu menyadari, memahami, dan menerima emosi yang dimiliki (Gratz 

et al., 2006). Disregulasi emosi dianggap berasal dan dipelihara oleh transaksi yang dibentuk 

bersamaan antara temperamen yang rentan dan lingkungan yang buruk (invalidating 

environment). Selain itu, DBT juga dibuat dengan mengacu pada kemampuan mana yang 

mengalami defisit dan model motivasional yang dimiliki oleh klien dengan kepribadian ambang 

yaitu: 1) kurangnya keterampilan interpersonal, regulasi diri (mencakup regulasi emosi), dan 

toleransi terhadap distress; 2) faktor-faktor pribadi dan lingkungan yang sering kali menghambat 

penggunaan keterampilan perilaku klien dan memberikan penguatan pada perilaku disfungsional 

(Dimeff & Linehan, 2001).  

DBT merupakan suatu gabungan dari strategi dasar dari terapi perilaku dengan praktek 

mindfulness yang berasal dari Timur. Terapi DBT umumnya diberikan oleh tim yang 

beranggotakan terapis, dokter, dan perawat (Swenson, et. al, 2001).  Prosedur DBT dapat 

dibedakan menjadi dua yaitu: 1) prosedur penerimaan (acceptance procedures) yang mencakup 



mindfulness (konsentrasi pada saat ini, sikap yang tidak menghakimi, dan berfokus pada 

efektivitas) dan beragam strategi berbasiskan validasi dan penerimaan diri; 2) strategi perubahan 

mencakup analisis perilaku maladaptif dan teknik problem-solving, mencakup: skills training, 

contingency management (seperti: reinforcers, punishment), modifikasi kognitif, dan exposure-

based strategies (Dimeff & Linehan, 2001). 

 

4.1 Fungsi DBT 

DBT memiliki lima fungsi yaitu: 1) memperkaya keterampilan perilaku (behavioral 

capabilities), 2) meningkatkan motivasi untuk berubah (dengan memodifikasi inhibitions dan 

reinforcement contingencies), 3) memastikan bahwa keterampilan perilaku dapat 

digeneralisasikan ke dalam kehidupan sehari-hari, 4) menstrukturkan lingkungan intervensi 

sehingga dapat memberikan dukungan kepada klien dan kemampuan terapis, 5) memperkaya 

kemampuan dan motivasi terapis untuk menyembuhkan klien dengan efektif (Dimeff & Linehan, 

2001). 

 

4.2 Mode terapi DBT 

DBT menggunakan lima cara dalam menyampaikan terapi yaitu: 1) pelatihan keterampilan 

kelompok (weekly group skills training) yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan 

motivasi klien. Pelatihan ini berdurasi 2-2,5 jam (Feigenbaum, 2007; MacPherson, Cheavens, & 

Fristad, 2013); 2) terapi individual (weekly individual therapy) yang bertujuan memperkaya hasil 

dari pelatihan keterampilan dengan membahas kejadian-kejadian dalam hidup klien dan 

memberikan penguatan terhadap perilaku adaptif yang telah dipelajari; 3) konsultasi melalui 

telepon (as-nedded telephone coaching), yang bertujuan untuk memastikan klien dapat 

menggeneralisasikan perilaku yang telah dipelajarinya ke dalam kehidupan sehari-hari. 

Konsultasi ini berdurasi 5-15 menit per telepon; 4) penatalaksanaan kasus (case management) 

yang bertujuan untuk memberikan bimbingan dengan menyusun lingkungan dan memastikan 

bahwa keterampilan yang diberikan telah dikuasai oleh klien; 5) Rapat konsultasi (weekly 

therapist consultation team meetings) yang dilakukan seminggu sekali untuk membantu 

meningkatkan kemampuan klinisi dan meninjau kembali kerangka kerja terapi. Rapat ini 

digunakan untuk memecahkan masalah yang muncul selama terapi, meningkatkan kesesuaian 

terapi yang dijalankan dengan prinsip-prinsip DBT, meningkatkan motivasi terapis, dan 

kemampuan terapis dalam melaksanakan DBT. Rapat konsultasi ini berdurasi 1-2 jam 

(MacPherson, Cheavens, & Fristad, 2013).  

 

4.3 Tahapan-tahapan DBT 

DBT memiliki empat tahapan yang diawali dengan pre-treatment. Tahapan-tahapan DBT yaitu: 

1) Tahap pre-treatment.  

Tahapan ini merupakan tahap orientasi klien terhadap DBT. Pada tahapan ini, klien 

memvalidasi rasa sakit dan kesulitan emosional yang dimilikinya, menyusun 

pendahuluan untuk pemecahan masalah, yang mencakup analisis perilaku yang 

mendorong klien untuk menjalani rawat inap di rumah sakit, dan sebuah pengenalan 

terhadap keterampilan-keterampilan bertahan hidup dan menghadapi krisis (crisis 

survival skills) (Swenson, et. al, 2001). Pada tahap ini juga terapis mendapatkan 

komitmen dari klien untuk mengikuti terapi dan berproses untuk mencapai tujuan-tujuan 

yang telah ditetapkan (MacPherson, Cheavens, & Fristad, 2013). 

 



2) Tahap pertama.  

Tahap ini berfokus pada menstabilkan kondisi klien dan mencapai kemampuan 

mengendalikan perilaku. Tahap ini dipandu oleh daftar perilaku target yang telah 

ditetapkan oleh masing-masing klien pada tahap pre-treatment. Daftar perilaku tersebut 

dapat dibedakan menjadi tiga kategori yaitu: a) penurunan perilaku yang mengancam 

nyawa (tindakan parasuicide yaitu usaha untuk bunuh diri atau gesture dan usaha untuk 

menyakiti diri sendiri, yang tidak berujung kepada kematian; mencakup: percobaan 

bunuh diri, ide-ide atau keinginan bunuh diri, rencana, dan ancaman bunuh diri. Perilaku 

ini dibagi lagi menjadi: bunuh diri (suicidal), perilaku yang mematikan (homicidal), dan 

perilaku yang membawa klien untuk mendekati kematian (near lethal), seperti: anorexia 

yang parah); b) penurunan perilaku yang mengganggu jalannya terapi, seperti: melupakan 

atau datang terlambat pada sesi terapi, menelepon terapis pada tengah malam, tidak 

menelepon kembali terapis; c) penurunan perilaku yang menganggu kualitas kehidupan 

seperti: pola-pola perilaku yang menganggu kualitas hidup klien seperti: depresi, 

ketergantungan pada obat-obatan, tunawisma, pengangguran) dan peningkatkan 

keterampilan keperilakuan seperti keterampilan dalam mengelola emosi, keefektivan 

dalam hubungan interpersonal, toleransi terhadap stress, mindfullnes, dan self-

management) (Dimeff & Linehan, 2001). 

Selama klien menjalani tahap pertama, klien juga bekerja sama dengan tim untuk 

mempelajari keterampilan-keterampilan yang diperlukan agar klien dapat segera keluar 

dari rumah sakit dan tetap dapat menjalani kehidupan di luar rumah sakit. Keterampilan-

keterampilan ini mencakup: keterampilan dalam menghadapi situasi dan kondisi krisis 

(Crisis Survival Skills) dalam modul toleransi terhadap stress, keterampilan dalam 

memecahkan masalah yang bertujuan mengantisipasi dan mengatasi hambatan untuk 

mencapai kualitas kehidupan yang lebih baik, dan apabila memungkinkan klien dapat 

mempelajari keterampilan-keterampilan dari modul-modul DBT yang lain. 

 

3) Tahap kedua bertujuan untuk mengganti rasa putus asa yang parah dengan pengalaman 

emosional yang non-traumatis (Dimeff & Linehan, 2001), dengan cara mengurangi stres 

pasca trauma (MacPherson, Cheavens, & Fristad, 2013). 

 

4) Tahap ketiga bertujuan untuk mencapai kebahagiaan dan ketidakbahagiaan yang 

umum, dan mengurangi gangguan dan masalah sehari-hari yang sedang dialami (Dimeff 

& Linehan, 2001). Tujuan ini dicapai dengan membantu klien untuk menyelesaikan 

masalahnya dan meningkatkan kemampuan klien dalam menghargai dirinya sendiri dan 

mencapai tujuan individualnya (MacPherson, Cheavens, & Fristad, 2013).  

 

4) Tahap keempat bertujuan untuk mengatasi perasaan tidak sempurna ( a sense of 

incompleteness) dan mencapai kebahagiaan. DBT membantu klien untuk memiliki 

kemampuan untuk bertindak bebas, dan mampu mempertahankan suasana hati yang 

positif. DBT membantu klien mengontrol perilakunya, lalu membantu klien untuk merasa 

lebih baik, menyelesaikan masalah dalam hidup dan sisa-sisa simtom gangguannya, dan 

menemukan sukacita, dan untuk beberapa klien, untuk menemukan rasa transendensi 

(Dimeff & Linehan, 2001).  

 

4.4 Sikap Terapis dalam Melaksanakan DBT 



Dalam DBT, terapis diharapkan mampu menyeimbangkan penggunaan strategi penerimaan 

dan perubahan di setiap interaksi dalam terapi. Terapis bersikap tidak menghakimi dan menerima 

klien apa adanya, dengan tetap memastikan agar tujuan akhir intervensi tetap tercapai (Dimeff & 

Linehan, 2001). Terapis berusaha menunjukkan kehangatan, ketulusan, dan minat terhadap klien. 

Terapis berusaha membangun hubungan yang kolaboratif dengan membina komunikasi 

resiprokal, yang mencakup empati dan daya tanggap terhadap klien. Terapis berusaha mencari 

dan mengesahkan inti kebenaran dari posisi klien selama klien berada dalam posisi tertekan. 

Terapis dapat memaparkan fakta, menggunakan humor, atau melakukan konfrontasi langsung 

terhadap perilaku maladaptive klien. Strategi komunikasi ini hendaknya disampaikan dengan 

penuh kasih sayang dan tulus (Chapman, Turner, Gordon, 2011). 

 

4.5 Prinsip-prinsip Praktis dalam menerapkan DBT 

Waldinger (dalam Johnson, 1991) menyimpulkan delapan prinsip-prinsip praktis yang perlu 

diperhatikan apabila seorang terapis ingin melaksanakan DBT dengan baik. 

1) Kontak antara klien dengan terapis harus terstruktur dan memiliki peraturan yang jelas 

terutama tentang jumlah pertemuan, pembiayaan, dan prosedur-prosedur lainnya. Ketika 

klien atau terapis menyimpang dari peraturan ini, segala penyimpangan harus dicatat. 

2) Terapis harus berperan aktif dalam tiap sesi dengan sering memberikan komentar. Setiap 

komentar terapis dapat membantu klien untuk kembali berpegang pada realita yang ada 

dan untuk meminimalisir keparahan distorsi transference yang umumnya dialami oleh 

klien pada saat berada di situasi yang kurang terstruktur. 

3) Terapis hendaknya menahan hinaan-hinaan verbal yang dikemukakan oleh klien. Terapis 

sebaiknya tidak membalas atau menarik diri dari klien. Sikap bermusuhan yang 

ditunjukkan oleh klien hendaknya dapat ditelaah untuk menggali pola-pola umum 

bagaimana klien berelasi dengan orang lain. 

4) Terapis hendaknya menekankan akibat-akibat yang negative dari perilaku merusak diri 

sendiri seperti: menggunakan obat-obatan terlarang, melakukan perilaku seksual yang  

berisiko, bersikap manipulatif, dan ledakan kemarahan yang tidak semestinya. Tindakan 

semacam itu dapat memuaskan harapan-harapan klien dan menurunkan kecemasan, 

sehingga klien tidak menyadari terhadap sifat alamiah tindakan menyakiti diri sendiri 

tersebut. Oleh karena itu, terapis hendaknya berfokus pada akibat dari tindakan-tindakan 

ini, bukan berfokus pada motif tindakan klien. 

5) Terapis hendaknya membantu klien dalam menemukan dan memahami hubungan antara 

tindakan dan perasaannya, ketika klien melakukan tindakan yang menyakiti diri sendiri 

(self-destructive behavior). Tindakan-tindakan menyakiti diri sendiri tersebut merupakan 

suatu bentuk pertahanan diri terhadap perasaan sakit yang dirasakan. Apabila klien telah 

memahami hubungan tindakan dan perasaan, klien dapat dibantu untuk mengembangkan 

otonomi dan kemampuan untuk mengendalikan diri sendiri. 

6) Tindakan menyakiti diri sendiri memiliki beberapa arti, misalnya perilaku bunuh diri 

dapat berasal dari keinginan untuk membalas dendam, keinginan untuk memaksa orang 

lain, atau keinginan untuk tetap hidup dengan cara mengurangi perasaan hampa dan tidak 

bermakna. 

7) Terapis harus menetapkan batasan perilaku yang dapat mengancam keselamatan klien, 

praktisi, atau orang lain. 



8) Interpretasi dan klarifikasi sebaiknya berfokus pada kehidupan pada masa sekarang, dan 

bukan masa lalu. 

9) Terapis hendaknya secara hati-hati memeriksa perasaannya terhadap klien. Klien dapat 

membuat frustrasi atau menyinggung perasaan terapis, sehingga terapis perlu memantau 

reaksi-reaksinya sendiri untuk membantu terapis agar tidak bertindak membalas klien. 

 

4.6 Kelemahan DBT 

Salah satu kelemahan DBT adalah tingginya angka drop-out klien. Jumlah klien dengan 

kepribadian ambang yang dropout adalah tinggi yaitu berkisar 22 (Bohus et. al., 2004) 46% 

(Rusch et al., 2008) pada klien dengan rawat inap parsial, dan di rawat inap berkisar hingga 39% 

(McMain et al., 2009). Hal ini memiliki efek buruk yang serius seperti tingginya rehospitalisasi 

kembali. Berdasarkan hal ini Cameron, Reed, dan Gaudiano (2014) mengusulkan penambahan 

komponen nilai ke dalam keterampilan-keterampilan DBT yaitu Acceptance and Commitment 

Therapy (ACT). Selain itu menurut McMain et. al. (2009) DBT ternyata tidak membuat klien 

memiliki fungsi psikologis dan kualitas kehidupan yang meningkat.  Klien dengan kepribadian 

ambang masih belum menjalani kehidupan yang bermakna. 

 

 

5. BERBAGAI PENELITIAN TENTANG EFEKTIVITAS DBT 

Beragam penelitian telah menguji efektivitas DBT dalam mengurangi simtom-simtom 

kepribadian ambang. Salah satu penelitian awal adalah penelitian yang dilakukan oleh Linehan et 

al. (dalam Johnson, 1991) pada tahun 1989. Linehan melaksanakan studi komparatif efektivitas 

dari tritmen keperilakuan dengan pendekatan lainnya. Subjek penelitian berjumlah 28 perempuan 

yang memiliki sejarah perilaku parasuicidal yang berulang dan juga memenuhi kriteria 

gangguan kepribadian ambang. Perilaku parasuicidal adalah segala perilaku melukai diri sendiri 

yang akut, dan intensional yang menghasilkan kerusakan jaringan yang nyata, rasa sakit, atau 

risiko kematian, atau penggunaan obat-obatan yang tidak diresepkan dan secara berlebihan yang 

bertujuan untuk membahayakan tubuh atau menghasilkan kematian. Subjek dibagi dengan 

mengunakan randomisasi parsial (partial randomization) untuk membagi subjek ke dalam 

kelompok tritmen behavioral atau kelompok komunitas tritmen kelompok yang lain. 

Terapi behavioral, dalam hal ini DBT dilaksanakan selama kira-kira satu tahun dan 

dikombinasikan dengan sesi individual setiap minggu satu kali dan sesi kelompok yang diadakan 

satu minggu sekali juga. Metode tritmen berfokus pada problem solving atau pemecahan 

masalah. Jalannya terapi dipandu oleh manual yang berisi rangkaian prosedur yang detail. Di 

antara sesi mingguan dan sesi kelompok, subjek menghubungi terapis secara teratur. 

Subjek diukur kemajuannya sebelum tritmen, setelah empat bulan, dan delapan bulan setelah 

menjalani tritmen. Hasil penelitian ini menunjukkan berkurangnya perilaku parasuicidal pada 

kelompok eksperimen jika dibandingkan dengan kelompok kontrol. Hal ini terjadi meskipun 

kelompok kontrol tidak melaporkan peningkatan kondisi depresi yang subjektif. Peningkatan 

pengalaman subjektif terhadap depresi justru dilaporkan oleh kelompok kontrol, yang menerima 

tritmen-tritmen komunitas lainnya (Linehan et al., dalam Johnson, 1991). 

Subjek yang menerima DBT melaporkan episode parasuicidal yang lebih sedikit, selama 

penelitian ini berlangsung. Hasil penelitian ini tidak bisa menunjukkan manakah tritmen yang 

berpengaruh dalam menurunkan perilaku parasuicidal, apakah terapi perilaku atau 

psikoedukasional yang dilaksanakan melalui sesi individual atau kelompok. Penelitian ini hanya 

menyatakan bahwa kombinasi tritmen yaitu terapi perilaku individual dan psikoedukasional 



kelompok bermanfaat untuk menurunkan perilaku parasuicidal (Linehan et al., dalam Johnson, 

1991). 

Selain penelitian Linehan, masih terdapat 11 penelitian lain yang telah menguji efektivitas 

DBT dalam mengurangi simtom-simtom gangguan kepribadian ambang (lihat tabel 1). 

Penelitian-penelitian tersebut menggunakan subjek dari remaja hingga orang dewasa. Durasi atau 

lama pemberian terapi juga bervariasi, mulai dari 2 minggu hingga 2 tahun. Kesimpulan dari 

beragam penelitian tersebut menunjukkan bahwa DBT mampu untuk mengurangi simtom-

simtom gangguan kepribadian ambang secara umum, mengurangi perilaku parasuicidal, NNSI 

(Nonsuicidal Self Injury), keinginan bunuh diri, depresi, kecemasan, dan disosiasi (Linehan et al., 

1991; Miller et al, 2000; Bohus et al., 2000; Koons et al., 2001; Rathus & Miller, 2002; Verheul 

et al., 2003; Katz et al., 2004; Linehan et al., 2006; Woodberry & Popenoe, 2008; James et al., 

2008; James et al., 2011; Fleischhaker et al., 2011). DBT juga mampu mengurangi rasa tidak 

berdaya, ekspresi kemarahan, meningkatkan kemampuan menyesuaikan diri secara sosial dan 

meningkatkan kualitas hidup klien. DBT juga mampu meningkatkan tingkat kepatuhan dalam 

menjalani terapi, mengurangi tingkat  drop-out dalam mengikuti terapi dan mengurangi jumlah 

hari yang dibutuhkan klien untuk menjalani rawat inap di rumah sakit. 

 

Tabel 1. Penelitian tentang efektivitas DBT dalam menangani gangguan kepribadian ambang 
Penulis Desain Jumlah 

Subjek 

Kriteria Subjek Lama 

Pemberian 

Terapi 

Hasil Penelitian 

Linehan et. al. 

(1991) 

Randomized 

controlled trial 

KE=22 

KK=22 

Perempuan dengan 

diagnosis BPD, yang 

diukur berdasarkan 

usaha-usaha 

parasuicidal yang 

dilakukan belakangan 

ini 

1 tahun Penurunan perilaku 

parasuicidal, 

tingginya tingkat 

kepatuhan dalam 

menjalani terapi, 

dan jumlah hari  

perawatan yang 

lebih sedikit. 

 

Miller et. al. 

(2000) 

Pre-post 

treatment 

33 Remaja putri yang 

melakukan tindakan 

menyakiti diri sendiri 

atau keinginan bunuh 

diri, memenuhi tiga 

simptom BPD 

 

12 minggu Penurunan simtom 

BPD 

Bohus et al. 

(2000) 

Non 

randomized 

controlled trial 

24 Perempuan dengan 

BPD, yang melaporkan 

suatu usaha bunuh diri 

dan paling tidak dua 

perilaku parasuicidal 

selama 23 bulan yang 

lalu 

 

 

 

 

 

3 bulan Penurunan depresi, 

kecemasan, dan 

disosiasi, serta 

penurunan perilaku 

parasuicidal. 



Koons et al. 

(2001) 

Randomized 

trial 

20 Perempuan dengan 

diagnosis BPD 

(veteran) 

6 bulan Tidak ada 

perubahan perilaku 

parasuicidal dan 

jumlah hari rawat 

inap yang 

signifikan secara 

statistik. 

Penurunan 

keinginan bunuh 

diri, rasa tidak 

berdaya, ekspresi 

kemarahan, depresi, 

dan peningkatan 

kualitas hidup. 

 

Rathus & 

Miller (2002) 

Quasi-

experimental 

KE=29 

KK=82 

Remaja yang telah 

menerima DBT. 

12 minggu Penurunan simtom 

BPD, depresi, 

kecemasan, 

penurunan 

hospitalisasi dan 

keinginan bunuh 

diri. 

 

Verheul et al. 

(2003) 

Randomized 

controlled trial 

58 Perempuan dengan 

BPD, mencakup 

perempuan yang juga 

menyalahgunakan obat-

obatan 

12 bulan Peningkatan retensi 

perawatan dan 

berkurangnya 

perilaku 

parasuicidal. 

 

Katz et. al. 

(2004) 

Quasi-

experimental 

dengan follow-

up  

KE=32 

KK=30 

Remaja yang memiliki 

keinginan atau usaha 

bunuh diri akhir-akhir 

ini, bersedia tinggal di 

rumah sakit selama 

pelaksanaan tritmen. 

2 minggu Penurunan NNSI 

(Nonsuicidal Self 

Injury), depresi, 

dan keinginan 

bunuh diri, dan hal 

ini bertahan hingga 

setahun kemudian. 

Penurunan tingkat 

kekerasan baik 

dengan 

membandingkan 6 

bulan sebelum dan 

setelah DBT. 

 

Linehan et al. 

(2006) 

Randomized 

controlled trial 

100 Perempuan dengan 

diagnosis BPD dan dua 

kali usaha bunuh diri 

atau tindakan menyakiti 

diri sendiri selama 

tahun lalu dan satu kali 

yang dilakukan dalam 

dua bulan terakhir. 

2 tahun Penurunan usaha 

bunuh diri, jumlah 

hari rawat inap, dan 

tingkat drop-out 

pada saat tritmen 



Woodberry 

dan Popenoe 

(2008) 

Pre-post 

treatment 

46 Remaja yang memiliki 

sejarah usaha bunuh 

diri, tindakan menyakiti 

diri sendiri, dan atau 

afek yang tidak stabil 

atau hubungan yang 

tidak stabil selama 3-6 

bulan yang lalu. 

 

15 minggu Penurunan depresi, 

kemarahan, 

disosiasi, keinginan 

bunuh diri, pikiran 

NSSI, dan 

penurunan simtom 

yang signifikan 

James et al. 

(2008) 

Pre-post 

dengan follow-

up 

16 Remaja dengan sejarah 

kurang dari 6 bulan 

melakukan tindakan 

yang membahayakan 

diri sendiri yang terus 

menerus dan parah, 

memiliki lebih dari 

lima simtom BPD. 

 

1 tahun Penurunan depresi, 

rasa tidak berdaya, 

NSSI, fungsi umum 

yang signifikan. 

Hasil tetap bertahan 

pada follow-up 8 

bulan kemudian.  

James et al. 

(2011) 

Pre-post 

dengan follow-

up 

25 Remaja dengan sejarah 

kurang dari 6 bulan 

melakukan tindakan 

yang membahayakan 

diri sendiri yang terus 

menerus dan parah, 

memiliki lebih dari 

lima simtom BPD. 

 

1 tahun Penurunan depresi, 

rasa tidak berdaya, 

NSSI, fungsi umum 

yang signifikan.  

Fleischhaker et 

al. (2011) 

Pre-post 

dengan follow-

up 

12 Remaja yang 

melakukan NSSI atau 

perilaku bunuh diri 16 

minggu yang lalu atau 

yang memenuhi 1-3 

simtom BPD. 

16-24 

minggu 

Penurunan perilaku 

bunuh diri, NSSI, 

dan simtom BPD 

pada saat follow-up 

yaitu satu tahun 

kemudian, yang 

disertai oleh  

peningkatan 

penyesuaian 

psikososial 

Keterangan:  

KE=Kelompok Eksperimen 

KK=Kelompok Kontrol 

 

 

6. KESIMPULAN 

Gangguan kepribadian ambang merupakan suatu gangguan kepribadian yang tidak stabil 

secara menyeluruh, baik identitas diri, hubungan dengan orang lain, dan ketidakmampuan dalam 

mengendalikan emosi seperti: kemarahan, rasa sedih, hampa, yang dapat dengan segera berganti 

dengan perasaan senang yang meluap-luap. Salah satu simtom gangguan kepribadian ambang 

yang menonjol adalah keinginan atau ide-ide bunuh diri, tindakan menyakiti diri sendiri, dan 

usaha percobaan bunuh diri. Klien umumnya dibawa ke rumah sakit karena memiliki usaha 

untuk bunuh diri atau melakukan tindakan-tindakan yang menyakiti diri sendiri. Berdasarkan 



ulasan hasil penelitian-penelitian sebelumnya (Linehan et al., 1991; Miller et al, 2000; Bohus et 

al., 2000; Koons et al., 2001; Rathus & Miller, 2002; Verheul et al., 2003; Katz et al., 2004; 

Linehan et al., 2006; Woodberry & Popenoe, 2008; James et al., 2008; James et al., 2011; 

Fleischhaker et al., 2011), Dialectical Behavior Therapy (DBT) telah mampu mengurangi 

keinginan untuk bunuh diri atau melukai diri sendiri, mengurangi kecemasan, depresi, 

kemarahan,  meningkatkan kualitas kesehatan psikologis secara umum, dan meningkatkan 

tingkat kepatuhan klien dalam mengikuti sesi terapi. 

Karya ilmiah ini tidak lepas dari kelemahan yaitu terbatasnya jumlah laporan penelitian yang 

diulas, dan laporan penelitian yang digunakan merupakan laporan penelitian yang dilaksanakan 

di luar negeri, bukan di Indonesia. Hal ini dikarenakan sangat terbatasnya jumlah penelitian 

tentang gangguan kepribadian ambang dan teknik intervensinya, khususnya Dialectical Behavior 

Therapy (DBT). Karya ilmiah ini diharapkan dapat memberikan sebuah gambaran tentang DBT 

sehingga dapat mengembangkan minat para praktisi dan akademisi untuk meneliti lebih jauh 

tentang efektivitas teknik-teknik terapi untuk menangani gangguan kepribadian ambang.  
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