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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Setiap individu akan mengalami tahap perkembangan, begitu pula 

pada dewasa muda. Mahasiswa tingkat akhir yang akan menyelesaikan 

studinya rata-rata memiliki rentang usia 22 hingga 24 tahun (Hurlock, 1999 

dalam Marliani, 2013). Usia tersebut merupakan periode dalam hal eksplorasi 

identitas (Arnett, 2000). Menurut Erik Erikson pada tahap ini individu 

memerlukan kemampuan seperti membangun hubungan yang lebih dekat 

dengan orang lain, dapat melakukan kegiatan, dan memiliki ide tertentu untuk 

mengembangkan identitas individu (Erikson, 1968; Feist & Feist, 2013). 

Dalam mengembangkan identitas individu pada tahap ini, banyak yang 

mengambil pendidikan dan pelatihan untuk memberikan landasan pada 

dewasa muda untuk memilih kehidupan pada saat dewasa (Arnett, 2000). 

Pendidikan yang di maksud salah satunya melalui perguruan tinggi, kelompok 

masyarakat yang terikat status oleh perguruan tinggi, terdaftar secara resmi 

dan mengikuti pelajaran-pelajaran di perguruan tinggi disebut sebagai 

mahasiswa (Sarwono, 1997 dalam Triyana, Hardjajani, & Karyanta, 2015). 

Seluruh mahasiswa tingkat akhir akan mengerjakan tugas akhir 

sebagai syarat untuk lulus dan menyelesaikan pendidikannya di perguruan 

tinggi. Salah satu bentuk tugas akhir adalah menyusun skripsi, ditemukan 

fenomena mahasiswa tingkat akhir yang mengalami hambatan-hambatan 

dalam menyusun skripsi seperti kesulitan memilih judul, menghindar dan 
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kurang tekun untuk bimbingan dengan dosen, dan mahasiswa tingkat akhir 

yang tidak dapat membagi waktu dalam menyusun skripsi (Triyana, 

Hardjajani, & Karyanta, 2015). Selain dari itu kesulitan yang dihadapi 

mahasiswa saat menyusun skripsi adalah motivasi rendah, rasa malas, takut 

bertemu dengan dosen pembimbing, kesulitan dalam hal mencari alat ukur, 

referensi, sampel, keterbatasan waktu penelitian, proses revisi yang berulang-

ulang. Hambatan lain di luar akademik seperti masalah keluarga dan tuntutan 

orang tua untuk segera lulus dan masalah keuangan (Munawaroh, 2008 dalam 

Cahyani & Akmal, 2017).  

 Hambatan-hambatan dalam menyusun skripsi menjadi suatu beban 

yang berat oleh mahasiswa tingkat akhir. Hambatan-hambatan tersebut 

berkembang menjadi perasaan negatif yang dapat menimbulkan kecemasan, 

stres, perasaan rendah diri, frustasi dan kehilangan motivasi (Suryadi 2008 

dalam Cahyani & Akmal, 2017). Pada penelitian sebelumnya yang 

berkembang mengenai kesehatan mental pada mahasiswa mengungkapkan 

bahwa mahasiswa dapat berhasil beradaptasi pada tekanan perkuliahan, akan 

tetapi terdapat beberapa mahasiswa mengalami stres, depresi, kecemasan dan 

tekanan akademis pada masa proses menyelesaikan perkuliahannya (Pidgeon, 

Rowe, Stapleton, Magyar, & Lo, 2014).  

 Hambatan lain pada mahasiswa tingkat akhir ketika melihat teman 

seangkatan atau angkatan dibawah mahasiswa tersebut telah lulus tepat waktu 

(Shenoy, 2004; Triyana, Hardjajani, & Karyanta, 2015). Hal tersebut dapat 

menjadi salah satu pemicu mahasiswa mengalami kecemasan seperti rasa malu 

dan penghinaan pada diri sendiri. Pada penelitian sebelumnya oleh Hidayah 
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(2012) pada 33 mahasiswa jurusan Psikologi Universitas Negeri Semarang 

mengenai ketakutan dan kegagalan. Ditemukan hasil bahwa (63%) mahasiswa 

mengalami kecemasan seperti penghinaan dan rasa malu bila orang lain 

memandang rendah ketika mengalami kegagalan dalam bidang pendidikan, 

(93,93%) mengalami kurang percaya diri pada kemampuan diri, (84,84%) 

mahasiswa mengalami ketakutan akan ketidakpastian masa depan.  

 Berbagai hambatan tersebut yang terjadi pada mahasiswa tingkat 

akhir seperti stres hingga depresi telah dibuktikan dari penelitian-penelitian 

sebelumnya. Berdasarkan penelitian sebelumnya pada mahasiswa Franciscan 

University, Steubenville, Ohio dari 374 mahasiswa usia antara 18-24 tahun 

didapatkan hasil bahwa mahasiswa mengalami stres (38%), merasa cemas 

(40%), dan mengalami depresi (33%) yang dapat mengganggu kinerja 

akademis. (Beiter, Nash, McCardy, Rhoades, Linscomb, Clarahan, & Sammut, 

2015). Penelitian di Indonesia ditemukan oleh Sulistyowati (2016) partisipan 

mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang didapat dari 280 mahasiswa, 

148 mahasiswa (51,11%) atau lebih dari setengahnya mengalami stres ketika 

mengerjakan tugas akhir. Berdasarkan penelitian oleh Gamayanti, 

Mahardianisa, dan Syafei (2018) mengenai tingkat stres pada mahasiswa yang 

sedang mengerjakan skripsi pada mahasiswa Fakultas Psikologi UIN SGD 

Bandung angkatan 2012 mahasiswa mengalami keluh kesah, sering merasa 

lelah, pusing, terlihat cemas dan tidak bersemangat.  

 Ada beberapa mahasiswa yang merasa ingin mengakhiri kuliahnya 

dikarenakan mengalami kendala dalam menyelesaikan skripsi. Stres dalam 

masa perkuliahan merupakan kendala paling umum sebagai pemicu 
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mahasiswa untuk berhenti kuliah sebesar 25% (Santrock 2003 dalam Priatni & 

Listiyandini, 2017). Stres dapat menimbulkan sulit tidur, gangguan makan, 

gangguan emosi, gangguan konsentrasi, mudah marah, tersinggung, gelisah, 

merasa kelelahan dengan tugas dan memiliki rasa takut tidak mampu untuk 

menyelesaikan tugas (Sarfino & Smith, 2012). Jika perasaan negatif seperti 

stres tersebut terus berlanjut pada mahasiswa tingkat akhir yang sedang 

mengerjakan skripsi, mahasiswa akan sulit mengambil keputusan dapat 

mengganggu pandangan hidup hingga merasa putus asa yang membuat 

mahasiswa mencari jalan pintas dengan bunuh diri (Aswati, 2014 dalam 

Cahyani & Akmal, 2017). Hal tersebut telah terbukti salah satunya kasus 

bunuh diri pada mahasiswa berinisial EFR diduga karena stres dan putus asa 

karena skripsinya sudah dua kali ditolak (Nailufar, 2016). Kasus yang sama 

juga dialami oleh mahasiswa berinisial FAP melakukan bunuh diri diduga 

karena frustasi tidak dapat menyelesaikan skripsi (Muhardiansyah, 2014 

dalam Cahyani & Akmal, 2017). 

 Jika mahasiswa tingkat akhir tidak bisa beradaptasi dengan 

hambatan-hambatan dalam mengerjakan tugas akhir mahasiswa tingkat akhir 

akan mudah mengalami stres dan kehilangan motivasi (Cahyani & Akmal, 

2017). Tidak hanya itu masalah seperti kecemasan, depresi hingga bunuh diri 

dapat terjadi pada mahasiswa yang sedang mengerjakan skripsi. Maka 

mahasiswa tingkat akhir perlu mengatasi tekanan dan hambatan yang dialami 

selama mengerjakan tugas akhir salah satu caranya dengan memiliki resiliensi. 

 Resiliensi menurut Smith, Dalen, Wiggins, Tooley, Christopher, dan 

Bernard (2008) yaitu kemampuan untuk bangkit kembali dari kesulitan. Smith 
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et al (2008) mengungkapkan resiliensi sebagai kemampuan untuk kembali 

bangkit untuk mengatasi pengalaman buruk, trauma, kegagalan yang terjadi 

dalam kehidupan. Individu yang memiliki resiliensi yang tinggi akan mampu 

untuk mengatasi stresnya dan bangkit dari masa sulit tersebut untuk 

melakukan yang lebih baik dari sebelumnya. Pada penelitian sebelumnya oleh 

Pidgeon, Rowe, Stapleton, Magyar, dan Lo (2014) menemukan hasil bahwa 

mahasiswa dengan tingkat resiliensi yang rendah memiliki tingkat distress 

yang lebih tinggi dibandingkan mahasiswa dengan tingkat resiliensi yang 

tinggi. Menurut Connor dan Davidson (2003) resiliensi merupakan suatu 

kemampuan yang dimiliki individu untuk bertahan, berkembang di situasi 

yang menyulitkan sehingga individu tersebut menjadi tangguh. 

 Kemudian resiliensi oleh Connor dan Davidson (2003) yang telah 

dikembangkan Campbell-Sills dan Stein (2007) membentuk resiliensi ke 

dalam dua faktor pembentuk yaitu hardiness dan persistence. Hardiness 

merupakan suatu kemampuan individu untuk mengatasi perubahan dalam 

kehidupan seperti sakit atau penderitaan, stres, tekanan maupun adanya 

perasaan yang tidak menyenangkan dalam diri. Persistence merupakan 

keadaan individu memberikan usaha terbaiknya dan memiliki kepercayaan 

pada diri untuk mencapai tujuan sehingga tidak menyerah meskipun dalam 

keadaan sulit.   

 Melihat kemampuan yang membentuk resiliensi tersebut mahasiswa 

tingkat akhir juga perlu menyadari faktor-faktor lain dari resiliensi dalam 

menghadapi tekanan masa perkuliahan saat mengerjakan tugas akhir. Menurut 

Richman dan Fraser (2001) terdapat dua faktor yang mempengaruhi resiliensi 
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pada individu yaitu faktor risiko dan faktor protektif. Faktor risiko adalah 

faktor yang meningkatkan munculnya dampak negatif dapat berasal dari 

individu atau lingkungan seperti kondisi yang sulit. Kondisi sulit yang dialami 

mahasiswa tingkat akhir salah satunya adalah menyelesaikan tugas akhir 

seperti skripsi (Triyana, Hardjajani, & Karyanta, 2015). Kemudian faktor 

protektif yaitu karakteristik-karakteristik individu dan kondisi lingkungan 

yang membantu individu melawan atau menetralisasi risiko muncul pada 

individu yang mengalami masalah. Dalam menghadapi masalah yang dialami 

yaitu menyusun tugas akhir dapat timbul dari dalam diri individu seperti 

kemampuan coping, dukungan dari keluarga, dukungan dari teman-teman. 

Faktor protektif dapat membantu dalam pembentukan resiliensi pada 

mahasiswa yang sedang menghadapi tekanan selama pengerjaan skripsi. 

 Mahasiswa tingkat akhir yang sedang mengerjakan skripsi yang 

memiliki resiliensi, individu tersebut akan memiliki keyakinan mendapatkan 

hasil yang baik pada skripsinya, berpikir positif dan memiliki perasaan rileks, 

memiliki pengharapan sehingga mengurangi kecemasan, dapat menerima 

masukan-masukan dari dosen pembimbing, tidak mudah putus asa ketika 

menghadapi hambatan-hambatan dalam menyelesaikan skripsi serta mencari 

jalan keluar saat ada masalah yang terjadi dalam pembuatan skripsi (Cahyani 

& Akmal, 2017). 

 Menurut Block (2002, dalam Johnson, Dinsmore & Hof, 2011) 

mahasiswa yang memiliki tingkat resiliensi yang lebih tinggi dapat memiliki 

kepercayaan diri emosi positif meningkat, tingkat kepercayaan diri (self-

confidence) lebih tinggi, dalam konteks akademik akan dapat 
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mempertahankan motivasi dalam berprestasi, performa lebih tinggi meskipun 

menghadapi kesulitan. Bila mahasiswa memiliki tingkat resiliensi yang lebih 

rendah akan mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri serta kurang 

berpartisipasi aktif dalam masa perkuliahan.  

 Mahasiswa tingkat akhir perlu menyadari bahwa kesulitan dalam 

mengerjakan tugas akhir merupakan hal yang akan dialami oleh seluruh 

mahasiswa tingkat akhir. Perlunya kesadaran pemahaman kesulitan, kegagalan 

dan tantangan yang dialami dalam mengerjakan tugas akhir merupakan bagian 

dari hidup manusia, dialami oleh setiap mahasiswa pada umumnya bukan 

hanya diri sendiri (Neff, 2003b; Neff & McGehee, 2010). Kemudian 

fenomena mahasiswa mengalami rasa malu dan memandang rendah pada diri 

sendiri, ketika mengalami kegagalan dalam bidang pendidikan, mengalami 

kurang percaya diri pada kemampuan diri dan mengalami ketakutan akan 

ketidakpastian masa depan (Hidayah, 2012). Hal ini menunjukan menilai atau 

mengkritik diri sendiri cenderung tidak dapat mengatasi tekanan hidup (Neff 

& Knox, 2017). Maka mahasiswa yang sedang mengerjakan tugas akhir perlu 

mengeluarkan emosi negatif yang tidak nyaman dalam dirinya yaitu dengan 

memiliki kesadaran serta respon yang seimbang dan menyadari kesulitan 

hidup tidak hanya dialami oleh diri sendiri yang dapat dilakukan dengan cara 

self-compassion (Neff & Knox, 2017).  

 Resiliensi dapat meningkat ketika individu mempunyai sikap hati 

yang mau terbuka, menganggap layak untuk berbelas kasih kepada diri sendiri 

sehingga individu dapat menghadapi kehidupan ini dengan self-compassion 

(Neff & Knox, 2017). Memiliki self-compassion dapat membangun resiliensi 
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terhadap depresi dan kecemasan (Neff, 2003a). Hal tersebut dapat terjadi 

karena self-compassion membantu individu dalam menjaga keseimbangan saat 

menghadapi pengalaman yang tidak menyenangkan, self-compassion tidak 

menghindari rasa sakit atau tekanan melainkan merangkulnya dengan kasih 

dan kebaikan pada diri sehingga meningkatkan perasaan positif dan 

menurunkan depresi dan kecemasan. Self-compassion menjadi sumber penting 

untuk resiliensi dan mengatasi dalam menghadapi berbagai stresor kehidupan 

(Neff & Seppala, 2016 dalam Neff & Knox, 2017).  

 Neff (2003b) mendefinisikan self-compassion sebagai sikap 

perhatian dan kemurahan hati pada diri sendiri saat menghadapi kesulitan 

dalam hidup atau kekurangan pada diri sendiri, memiliki pemahaman bahwa 

penderitaan, kegagalan, dan kekurangan yang dialami diri sendiri juga dialami 

oleh orang lain pada umumnya. Terdapat tiga komponen penting pada self-

compassion yaitu self-kindness, common humanity dan mindfulness (Neff 

2003b; Neff & McGehee, 2010).  Self-kindness adalah sikap pengertian dan 

kemurahan hati pada diri sendiri tetapi bukan dengan self-judgment yaitu 

kritik atau menghakimi diri sendiri. Common humanity merupakan 

pemahaman bahwa kesulitan dalam hidup yang dialami sebagai bagian hidup 

oleh setiap manusia pada umumnya sehingga tidak merasa terpisah yang 

disebut isolation atau terkucilkan dari masyarakat. Mindfulness adalah 

kemampuan untuk melihat pikiran dan perasaan yang menyakitkan dengan 

kesadaran secara berimbang sehingga tidak berfokus pada overidentification 

atau identifikasi diri yang berlebihan.  
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 Beberapa faktor yang mempengaruhi self-compassion adalah jenis 

kelamin dan attachment atau kelekatan. Faktor pertama merupakan jenis 

kelamin, wanita memiliki self-compassion lebih rendah dari pada laki-laki. 

Hal tersebut dapat terjadi karena wanita lebih banyak memiliki tekanan 

pribadi dan penuh pemikiran dibandingkan laki-laki. Akan tetapi wanita lebih 

simpatik serta memiliki sensitivitas yang lebih tinggi pada penderitaan orang 

lain (Neff, 2003a; Neff & Vonk, 2009; Neff & Pommier, 2013). Faktor kedua 

yaitu attachment memiliki pengaruh pada self-compassion seperti adanya 

dukungan orang tua, secure attachment yaitu memiliki dukungan sosial seperti 

hubungan yang dekat dengan orang lain, secara positif terkait dengan self-

compassion yang tinggi pada remaja dan dewasa muda. Self-compassion yang 

rendah kemungkinan besar berasal dari keluarga disfungsional (Neff & 

McGehee, 2010).   

 Berdasarkan fenomena-fenomena yang menunjukkan adanya stres, 

kecemasan dan depresi pada kondisi mahasiswa tingkat akhir tersebut dapat 

diatasi dengan self-compassion. Telah terbukti dari penelitian oleh Neff dan 

McGehee (2010) bahwa self-compassion berkorelasi negatif dengan depresi 

dan kecemasan pada mahasiswa usia 18-24 tahun yang berarti semakin tinggi 

self-compassion maka semakin rendah depresi dan kecemasan begitupun 

dengan self-compassion yang rendah maka semakin tinggi depresi dan 

kecemasan. Maka penting dan perlunya mengatasi stres, kecemasan dan 

depresi yang terjadi pada mahasiswa tingkat akhir ini salah satu caranya 

dengan self-compassion. Pada mahasiswa tingkat akhir yang berada pada 

tahap dewasa muda seringkali mengalami kecemasan pada masa depan 
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(Grotevant & Cooper, 1985;Marcia, 1994 dalam Neff & Pommier, 2012) 

diperlukan self-compassion sebagai kebahagiaan eudaimonik yaitu mampu 

menemukan tujuan dan makna dalam hidup individu daripada mengejar 

kesenangan dan menghindari rasa sakit (Neff & Knox, 2017). Kemudian 

dalam konteks akademik mahasiswa tingkat akhir perlu memiliki self-

compassion karena dapat meningkatkan motivasi dengan fokus belajar pada 

kesenangan dalam diri, dapat melibatkan serta mempertahankan atau 

meningkatkan rasa harga diri seseorang selama masa pendidikannya (Neff & 

Knox, 2017). 

 Pada penelitian sebelumnya di Thailand oleh Boonlue, Briggs, dan 

Sillence (2016) mengenai self-compassion, resiliensi dan penggunaan sosial 

media pada 484 mahasiswa di Thailand ditemukan bahwa terdapat hubungan 

hasil positif dan signifikan antara self-compassion dan resiliensi yang berarti 

semakin tinggi self-compassion maka semakin tinggi resiliensi begitupun 

sebaliknya semakin rendah self-compassion maka semakin rendah resiliensi 

hal ini dapat terjadi sesuai dengan temuan MacBeth dan Gumley (dalam 

Boonlue, Briggs, & Sillence, 2016) yang menunjukkan bahwa self-

compassion adalah variabel penting untuk kesehatan dan resiliensi. Sesuai 

dengan penelitian sebelumnya oleh Neff & McGehee (2010) bahwa self-

compassion memiliki hubungan yang kuat dengan well-being atau 

kesejahteraan di kalangan remaja dan mahasiswa yang membantu resiliensi. 

Hasil menunjukan terdapat faktor lain konteks kultural di Thailand yang 

mempengaruhi pada masing-masing individu.  
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 Kemudian pada penelitian serupa di Indonesia oleh Sofiachudairi dan 

Setyawan (2018) yang meneliti tentang hubungan antara self-compassion dan 

resiliensi pada mahasiswa yang sedang mengerjakan skripsi Fakultas 

Psikologi Universitas Diponegoro dari 88 partisipan. Mendapatkan hasil 

hubungan positif dan signifikan antara self-compassion dan resiliensi. 

Menunjukan koefisien korelasi 0.600 dengan p = 0.000. Hubungan positif 

yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu semakin tinggi self-compassion 

maka semakin tinggi resiliensi begitupun sebaliknya semakin rendah self-

compassion maka semakin rendah resiliensi pada mahasiswa yang sedang 

mengerjakan skripsi di Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro. Peneliti 

tertarik untuk meneliti penelitian serupa dengan melihat pengaruh self-

compassion terhadap resiliensi pada mahasiswa tingkat akhir Universitas 

Pelita Harapan yang memiliki karakteristik sampel yang berbeda yaitu 

mahasiswa yang tidak hanya dari Fakultas Psikologi tetapi Fakultas lain yang 

sedang mengerjakan skripsi.  

 Penelitian ini berfokus pada mahasiswa tingkat akhir Universitas 

Pelita Harapan. Alasan memimilih Universitas Pelita Harapan dikarenakan 

Universitas Pelita Harapan merupakan Universitas yang menyatakan bahwa 

salah satu kompetensi dari lulusannya adalah memiliki compassion atau belas 

kasihan dengan orang lain. Namun sebelum para calon sarjana bisa 

compassion dengan orang lain, penting bagi mereka untuk dapat menerapkan 

self-compassion pada diri mereka sendiri. Mengingat hal tersebut self-

compassion merupakan variabel penting untuk diteliti pada mahasiswa tingkat 

akhir di Universitas Pelita Harapan. Ditambah lagi belum ada penelitian 
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mengenai pengaruh self-compassion terhadap resiliensi pada mahasiswa 

tingkat akhir Universitas Pelita Harapan. Pada penelitian sebelumnya oleh 

Brodar, Crosskey, dan Thompson (2015) mengenai self-compassion pada 

mahasiswa yang berada pada lingkungan dengan nilai iman kristiani memiliki 

self-compassion yang lebih tinggi dikarenakan mahasiswa menyadari 

kelemahan dan kekurangan pada diri mereka akan tetapi dapat melihat diri 

mereka layak mendapatkan kindness dan memiliki keterhubungan dengan 

orang lain. Akan tetapi ditemukan juga hasil self-compassion yang rendah 

salah satunya penyebabnya karena adanya burnout atau stres kronis. 

  Perlunya kesadaran mengatasi stres tersebut selama mengerjakan 

skripsi melalui self-compassion dan resiliensi pada mahasiswa Universitas 

Pelita Harapan. Dikarenakan penelitian-penelitian sebelumnya menyatakan 

terdapat hubungan positif dan signifikan antara self-compassion dan resiliensi 

maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai pengaruh self-

compassion terhadap resiliensi pada mahasiswa tingkat akhir Universitas 

Pelita Harapan.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Dalam penelitian ini dikemukakan rumusan masalah “Apakah terdapat 

pengaruh secara signifikan self-compassion terhadap resiliensi pada mahasiswa 

tingkat akhir Universitas Pelita Harapan?” 
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1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pengaruh secara signifikan 

self-compassion terhadap resiliensi pada mahasiswa tingkat akhir Universitas 

Pelita Harapan. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu: 

1.4.1 Manfaat teoritis 

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai: 

1. Penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pada ilmu psikologi 

khususnya dalam bidang psikologi positif, psikologi kesehatan, psikologi 

pendidikan dan psikologi kesehatan mental yang berkaitan dengan self-

compassion dan resiliensi. 

2. Penelitian ini dapat menjadi salah satu referensi bagi pihak-pihak yang 

ingin meneliti lebih lanjut mengenai self-compassion dan resiliensi. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Secara praktis, penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai: 

1. Menambah wawasan dan informasi bagi pembaca mengenai self-

compassion dan resiliensi. 

2. Hasil dari penelitian ini dapat membantu mahasiswa untuk melihat 

pengaruh antara self-compassion dan resiliensi pada mahasiswa khususnya 

mahasiswa tingkat akhir sehingga mahasiswa tingkat akhir mampu 
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menyadari pentingnya self-compassion dan resiliensi pada saat 

mengerjakan tugas akhir di Universitas Pelita Harapan.  

3. Bagi pihak terkait penyelenggaran tugas akhir di Universitas Pelita 

Harapan untuk memperhatikan kondisi mahasiswa yang sedang 

mengerjakan tugas akhir dan dapat memberikan gambaran skripsi dengan 

pandangan yang positif bagi mahasiswa melalui self-compassion dan 

resiliensi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


