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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Kesulitan secara finansial menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi 

oleh setiap orang di setiap negara, tidak terkecuali pada Indonesia. Berdasarkan 

perhitungan Gross National Income (GNI) yang dilakukan oleh World Bank (2018), 

Indonesia tergolong sebagai negara yang berpenghasilan menengah ke bawah. 

Indonesia yang memiliki status sebagai negara berkembang hingga saat ini masih 

menghadapi keadaan ekonomi yang dinamis, yaitu keadaan yang meningkat 

maupun menurun.  

Indonesia mengalami kenaikan dan penurunan keadaan ekonomi dalam 

beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2017, pertumbuhan ekonomi cukup stagnan 

antara kuartal I dan kuartal II yang diakui oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla (Nadlir, 

2017). Namun, pada kuartal II taun 2018, keadaan ekonomi Indonesia sempat 

membaik, meskipun diprediksi bahwa kuartal II tahun 2018 mungkin akan menurun 

lagi (Mustami, 2017). Konsumsi rumah tangga yang berkaitan dengan pendapatan 

masyarakat menjadi salah satu faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi 

(Alaydrus, 2018). Walaupun Indonesia masih berjuang dalam meningkatkan daya 

ekonominya, Indonesia berhasil mencapai angka kemiskinan terendah sepanjang 

sejarah Indonesia pada Maret 2018, yakni sebesar 9,82% (Putera, 2018a). Meskipun 

demikian, setidaknya masih ada sebesar 35% masyarakat yang saat ini merupakan 

penduduk miskin ataupun rentan jatuh miskin (Boediono, 2017). 
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Perlu diketahui bahwa sebagian besar masyarakat, yakni 45% penduduk 

merupakan masyarakat yang berada pada kelas menengah ke bawah (lower-middle 

class) (Boediono, 2017; Wuryasti, 2018). Kelompok masyarakat tersebut tidak 

berada di bawah garis kemiskinan, namun masih berjuang untuk mencapai 

kemapanan ekonomi (Boediono, 2017). Adapun masyarakat yang dianggap 

mencapai kemapanan secara finansial adalah masyarakat yang sudah bisa 

mencukupi kebutuhan primer serta bisa mencapai kebutuhan sekunder dan tersier 

(Bhakti, 2014). Sedangkan, masyarakat yang belum mapan biasanya masih 

kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pokok. 

Seseorang berada dalam keadaan finansial yang tidak mencukupi untuk 

memenuhi kebutuhan yang penting bagi keberlangsungan hidup, hal itu akan 

menjadi suatu penyebab stres yang dapat membuatnya menghadapi dampak negatif. 

Dampak-dampak negatif yang dihadapi oleh individu dalam situasi tersebut antara 

lain adalah secara fisik, psikologis, maupun relasional (Bradshaw & Ellison, 2010; 

Conger, Ge, Elder, Lorenz, & Simons, 1994). Kemudian, perlu diketahui bahwa 

kesulitan ekonomi menjadi salah satu faktor dalam hidup yang dapat menyebabkan 

stres dalam waktu yang lama (Pearlin & Schooler, 1978; Santiago, Wadsworth, & 

Stump, 2011). Kesulitan ekonomi merupakan kesulitan yang kronis, yakni dialami 

oleh seseorang dalam waktu yang lama, dan memiliki dampak kumulatif pada 

sumber daya dan adaptasi yang dimiliki oleh orang tersebut (Bonanno, Romero, & 

Klein, 2015). Dengan adanya kesulitan yang dapat berlangsung lama, maka dapat 

timbul permasalahan lainnya yang dapat ditimbulkan dari kesulitan ekonomi.  

Ketika mengalami kesulitan ekonomi, beberapa dampak yang perlu 

dihadapi di antaranya adalah kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari dan 
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memeroleh sumber daya seperti akses perawatan kesehatan (Lever, 2008).  Menurut 

Kepala Badan Pusat Statistik, Suhariyanto (dalam Putera, 2018b), komoditi 

makanan yang berperan dalam menentukan angka kemiskinan di Indonesia adalah 

beras, telur ayam ras, dan bahkan rokok. Selain komoditi makanan, pengeluaran 

yang berkontribusi pada kemiskinan adalah perumahan, bensin, listrik, pendidikan, 

dan perlengkapan mandi (Putera, 2018b).  

Tidak hanya kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup, namun orang 

yang berada dalam keadaan berpenghasilan rendah juga memiliki kerentanan secara 

psikologis. Orang-orang dalam kelompok masyarakat tersebut biasanya memiliki 

perasaan rendahnya kontrol pribadi, self-efficacy, dan keberhargaan diri yang dapat 

memengaruhi keberhasilan seseorang untuk bertahan saat menghadapi stressors 

(Mirowsky & Ross, dalam Bradshaw & Ellison, 2010). Relasi dalam keluarga 

seperti perselisihan antar suami dan istri mengenai keuangan juga menjadi 

permasalahan yang dapat timbul dari kesulitan ekonomi (Asyari, 2018; Conger et 

al., 1994; Larasati, 2012). 

Sebagai upaya untuk meringankan beban yang dialami oleh masyarakat 

berpendapatan yang terbatas, pemerintah menyediakan hunian dengan biaya 

terjangkau di tengah tingginya biaya hunian di Jakarta. Masyarakat berpenghasilan 

rendah (MBR), yakni individu yang memiliki penghasilan pokok maksimal 

Rp7.500.000,00, diberikan kesempatan untuk tinggal di tempat tinggal yang 

disediakan oleh pemerintah (Deny, 2018). Sejak tahun 2001, hunian yang 

disediakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah rumah  susun sederhana 

sewa (rusunawa) dikarenakan adanya keterbatasan lahan Jakarta dan untuk 

mengurangi masalah yang timbul dari pengelolaan sewa-beli rumah susun (rusun) 
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(Aprilia, 2012). Dalam beberapa tahun terakhir di Jakarta, khususnya tahun 2014 

sampai 2015 (Saraswati, 2018), relokasi ke rusunawa secara besar-besaran 

dilakukan karena kebijakan-kebijakan pemerintah.  Adapun kebijakan-kebijakan 

pemerintah tersebut berkaitan dengan menertibkan tanah milik negara seperti 

revitalisasi kawasan tangkapan air, ruang terbuka hijau, dan sebagian badan sungai 

(Bimantara, Anugrahanto, & Pangarso, 2017). 

Rusunawa menjadi hunian bagi warga yang memiliki Kartu Tanda 

Penduduk (KTP) Provinsi DKI Jakarta yang memang belum mampu memiliki 

rumah ataupun yang mengalami dampak dari program pemerintah. Warga yang 

memiliki kesempatan untuk tinggal di rusunawa milik pemerintah biasanya 

mendapatkan unit sebesar 30-36 meter persegi dengan dua kamar tidur (Prahesti, 

Nababan, Purnamasari, Tamtomo, & Sulistyo, 2017). Kerabat pun tidak dapat 

tinggal tanpa adanya izin dan keperluan administrasi yang diselesaikan terlebih 

dahulu. Selain tempat tinggal, di sebagian besar rusunawa di Jakarta, warga juga 

mendapatkan fasilitas pendukung berupa taman, ruang publik terpadu ramah anak, 

lapangan olahraga, perpustakaan, dan layanan transportasi gratis menggunakan bus 

Transjakarta ke beberapa koridor di pusat keramaian (Bimantara et al., 2017). 

Meskipun pemerintah sudah berupaya untuk mendukung warga penghasilan 

rendah dengan menyediakan hunian yang terjangkau, iuran sewa bulanan menjadi 

sumber stres tambahan bagi kelompok masyarakat tersebut. Warga tidak tertarik 

untuk tinggal di rumah susun karena adanya biaya sewa yang perlu dibayar setiap 

bulan (Heltanto, dalam Diveranta, 2018). Beberapa warga dari rusunawa 

mengalami kesulitan untuk membayar uang sewa rusunawa (Anugrahanto, 2017; 

Sarwindaningrum, Rinaldi, Nababan, & Bimantara, 2017). Bahkan, kepala 
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pengelola rumah susun di Jatinegara, Vita Nurviatin (dalam Sutari, 2017), 

mengatakan adanya 482 unit yang menunggak iuran sewa per Agustus 2017. Begitu 

juga dengan rusun-rusun lainnya di DKI Jakarta yang menghadapi warga yang 

belum dapat membayar iuran. Kepala Dinas Perumahan dan Pemakaman DKI 

Jakarta, Agustino Darmawan (dalam Carina, 2017), juga membenarkan bahwa pada 

Juni 2017, tunggakan sewa rusunawa di Jakarta mencapai Rp 26 miliar.  

Tidak hanya hal-hal yang berkaitan dengan kemampuan ekonomi, namun 

MBR juga menghadapi penyebab stres lainnya yang diakibatkan dari tinggal di 

rumah susun (Grahadyarini et al., 2018). Warga yang sebelumnya tinggal di rumah 

tapak perlu melakukan penyesuaian diri dengan cara hidup yang cukup berbeda di 

rumah susun. Perbedaan cara hidup yang dialami oleh warga rusun antara lain 

adalah semakin terbatasnya ruang pribadi seperti halaman rumah dan perlunya 

menggunakan tangga lebih sering untuk menuju tempat tujuan.  

Warga juga kesulitan melakukan usaha dagang di rusun karena target pasar 

untuk usaha dagang mereka pun merupakan sesama masyarakat yang berhadapan 

dengan ekonomi yang sulit (Bimantara et al., 2017). Warga yang sebelum tinggal 

di rusun terbiasa mendapatkan penghasilan dengan cara jasa cuci hingga jaga 

warung makan merasa sulit mendapatkan penghasilan dengan cara seperti itu di 

lingkungan rusun. Dalam rangka menanggapi kesulitan mendapatkan penghasilan 

yang dialami warga, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta beserta beberapa perusahaan 

swasta telah memberikan beberapa pelatihan untuk meningkatkan perekonomian 

warga rusun dengan pelatihan montir, mengelas, memperbaiki ponsel, menjahit, 

membuat kue, membatik, hingga pertanian (Bimantara et al., 2017). Namun, warga 
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menganggap belum adanya penyaluran, jaringan kerja, dan pemasaran yang 

mendukung.  

Selain permasalahan tinggal di rusun, terdapat juga kesulitan yang 

ditimbulkan dari tinggal di perkotaan. Menurut Laporan Bulanan Data Sosial 

Ekonomi yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (2017), pada periode 

September 2016 sampai Maret 2017, terjadi peningkatan penduduk miskin di 

perkotaan sebanyak 188,190 orang sedangkan penurunan penduduk miskin terjadi 

di perdesaan. Masyarakat yang memiliki kesulitan secara ekonomi yang tinggal di 

perkotaan akan menghadapi biaya hidup yang tinggi, meskipun ketersediaan 

lapangan kerja sektor informal di perkotaan yang lebih banyak dapat membantu 

perekonomiannya (Markum, 2009). Dilihat menggunakan gini ratio, terdapat pula 

ketimpangan pengeluaran yang lebih banyak dialami oleh masyarakat di perkotaan 

dibandingkan di perdesaan (Badan Pusat Statistik, 2017).  

Akan tetapi, tidak semua orang yang mengalami situasi sulit akan menjadi 

seseorang yang maladaptif. Tetap ada orang-orang yang hidup dalam kesulitan, 

namun bisa berfungsi dan memiliki kapabilitas, atau dengan kata lain adalah 

memiliki resiliensi (Bonanno et al., 2015; Todd & Worell, 2000). Dalam 

memandang resiliensi, biasanya definisi yang ada melibatkan elemen keberadaan 

stres atau keadaan yang membahayakan dan adanya fungsi yang tetap efektif yang 

terjadi. Dengan kata lain, seseorang yang resilient merupakan seseorang yang 

menghadapi tantangan secara adaptif (Campbell-Sills, Cohan, & Stein, 2006). Hal 

itu menandakan kejadian buruk yang menimpa seseorang tidak akan selalu 

membuatnya menjadi buruk. 
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Dalam penelitian mengenai kemiskinan, ditemukan bahwa di beberapa 

daerah, terdapat banyak orang dewasa dan anak-anak yang mampu bertahan dan 

mencapai perkembangannya dengan baik (Crosnoe, Mistry, & Elder; Werner & 

Smith, dalam Orthner, Jones-Sanpei, & Williamson, 2004). Penelitian tersebut 

membuktikan bahwa tidak berarti keadaan kemiskinan akan selalu membuat 

masalah relasional terganggu. Namun, tetap adanya keluarga yang masih dapat 

berfungsi meskipun keadaan ekonominya kurang mencukupi. 

Meskipun berhadapan dengan kesulitan yang serupa, setiap individu 

memiliki perbedaan dalam menilai suatu stressor dan cara penilaian tersebut 

berdampak pada dirinya sendiri baik secara perilaku maupun emosi (Amirkhan, 

1990; Weiner, 1980). Penjelasan penyebab kesuksesan dan kegagalan yang 

dipersepsikan oleh individu dijelaskan oleh Weiner (1985) sebagai variabel 

bernama causal attribution . Penjelasan seseorang akan penyebab kejadian yang 

dialaminya dapat dilihat dari berbagai dimensi yang akan menilai dari sisi 

penyebab, kestabilan, dan kontrol. Causal attribution dapat diukur melalui dimensi-

dimensi tersebut dan akan memberikan petunjuk akan cara seseorang menilai 

penyebab atau memberikan alasan mengenai penghasilan yang dimilikinya. 

Penilaian seseorang akan kemampuannya mengendalikan keadaan menjadi 

penentu yang lebih penting dibandingkan stressor itu sendiri (Cohen, Glass, dan 

Phillips dalam Amirkhan, 1990). Pada dasarnya, seorang individu memang 

memiliki kecenderungan untuk memberikan penjelasan terhadap suatu kejadian 

yang dialaminya (Weiner, 1985). Strategi mencari penjelasan tersebut dapat 

digunakan untuk memprediksikan kesempatan seseorang untuk beradaptasi dengan 

keadaan yang dihadapinya. 
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Causal attribution menjadi variabel yang bisa diteliti juga dalam konteks 

MBR untuk memunculkan informasi-informasi baru mengenai variabel ini. 

Biasanya, penelitian mengenai causal attribution memang lebih dikenal dan banyak 

dilakukan dalam konteks akademik ataupun pendidikan. Begitu juga dengan 

penelitian causal attribution di Indonesia yang selama ini berpusat pada hal-hal 

akademis (Sutantoputri, Murniati, & Purwanti, 2015; Sutantoputri & Watt, 2012a, 

2012b). Namun, Weiner (1985) tidak menutup kemungkinan bahwa causal 

attribution dapat menjadi variabel untuk menjelaskan fenomena-fenomena dalam 

konteks lainnya. 

 Adapun penelitian yang serupa yang dilakukan oleh Mickelson dan Hazlett 

(2014) mengonfirmasi bagaimana suatu kasus yang sama jika ditanggapi dengan 

causal attribution yang berbeda maka bisa memberikan hasil yang berbeda bagi 

individu tersebut. Dengan melihat dimensi-dimensi dari causal attribution, 

perempuan yang menganggap masalah ini merupakan sesuatu yang tidak dapat 

dikontrolnya dapat membuatnya merasa depresi ataupun cemas (Mickelson & 

Hazlett, 2014). Namun, jika responden menganggap bahwa keadaan 

perekonomiannya dapat ia kontrol ataupun dapat dikontrol oleh sosok yang lebih 

tinggi (transenden), maka depresi ataupun kecemasan menjadi berkurang. 

Variabel resiliensi dan variabel causal attribution merupakan dua variabel 

yang masih perlu untuk diteliti. Resiliensi sendiri merupakan variabel yang dapat 

dipengaruhi oleh berbagai variabel yang unik (Bonanno et al., 2015). Dalam hal ini, 

cara memandang suatu permasalahan diduga memiliki hubungan dengan resiliensi. 

Namun, selama ini belum ada penelitian yang secara khusus meneliti antara 

resiliensi dan causal attribution dalam konteks MBR. 
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Penelitian sebelumnya telah mencoba mendalami hubungan antara cara 

berpikir dan resiliensi telah dilakukan oleh Haeffel dan Vargas (2011), akan tetapi 

dalam konteks mahasiswa dan variabel depresi. Kemudian, penelitian mengenai 

resiliensi dan causal attribution pernah dilakukan dan ditemukan adanya hubungan 

yang signifikan antara resiliensi dan beberapa dimensi dalam causal attribution 

(Garcia & Boruchovitch, 2014; Halliday, 2013). Namun, penelitian tersebut 

dilakukan dalam konteks permasalahan yang berbeda, yakni dalam pendidikan 

(Garcia & Boruchovitch, 2014) dan resiliensi dalam pekerjaan (Halliday, 2013). 

Penelitian ini masih perlu dilakukan di Indonesia. Penelitian resiliensi masih 

diperlukan untuk diteliti dalam berbagai konteks masyarakat dan negara yang 

berbeda untuk mendapatkan pemahaman mengenai resiliensi yang lebih akurat dan 

sesuai dengan keadaan masyarakat setempat (Utsey, Bolden, Lanier, & Williams, 

2007). Menurut Ungar et al. (dalam Fletcher & Sarkar, 2013), penelitian mengenai 

resiliensi kebanyakan berasal dari negara-negara barat yang lebih menekankan 

kapasitas secara individual. Sedangkan, Indonesia merupakan negara dengan 

budaya collectivist yang mengidentifikasi dirinya dengan berbagai kelompok-

kelompok yang ada (Wali & Renzaho, 2018). Oleh karena itu, penelitian mengenai 

resiliensi di Indonesia mampu menambahkan pengetahuan akan bagaimana 

resiliensi dimanifestasikan pada populasi yang beragam, misalnya dalam hal ini 

adalah MBR.  

Penelitian ini akan mendalami variabel resiliensi dan causal attribution 

dalam konteks kelompok masyarakat yang termasuk dalam usia untuk bekerja, 

namun berhadapan dengan stressors yang timbul dari keadaan ekonominya. 

Adapun usia produktif seseorang berkisar pada usia 16-64 tahun (Humas LIPI, 
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2016), yakni ketika seseorang diperbolehkan untuk mencari nafkah dan memiliki 

penghasilan dari pekerjaannya. Secara khusus, fokus utama dalam penelitian ini 

adalah warga yang masih berada dalam kategori dewasa muda (20-40 tahun) yang 

tinggal di rumah susun sederhana sewa Jakarta. 

Penelitian pada populasi dewasa muda di Indonesia masih diperlukan. 

Penelitian dalam konteks dewasa muda masih belum banyak karena penelitian 

mengenai resiliensi lebih banyak dilakukan pada populasi yang lebih muda seperti 

anak-anak dan remaja (Bonanno, 2004; Campbell-Sills et al., 2006). Begitu juga 

dengan penelitian causal attribution yang lebih banyak ditemui dalam populasi 

siswa dalam konteks akademik (Banks & Woolfson, 2008). Meneliti pada populasi 

dewasa muda dapat memberikan perspektif mengenai fenomena yang terjadi dari 

sudut pandang individu yang termasuk dalam usia produktif. 

Penelitian dalam konteks MBR yang tinggal di rusunawa Jakarta masih 

belum ditemukan sampai saat ini. Padahal diketahui bahwa tinggal di rusunawa 

memberikan tantangan tersendiri. Kemudian, diperlukan pendekatan yang berfokus 

pada kekuatan individu yang membuatnya bertahan hidup dan berkembang bahkan 

di tengah kesulitan (Richardson, 2002). Oleh karena itu, penelitian mengenai 

hubungan antara resiliensi dan dimensi-dimensi causal attributions perlu diteliti 

untuk berbagai manfaat baik secara teoretis maupun praktis. 

1.2 Rumusan Permasalahan 

Apakah terdapat hubungan antara resiliensi dan dimensi-dimensi causal 

attribution pada masyarakat berpenghasilan rendah yang tinggal di rumah susun 

sederhana sewa Jakarta? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memastikan dan menggambarkan 

hubungan antara resiliensi dan dimensi-dimensi causal attribution pada masyarakat 

berpenghasilan rendah yang tinggal di rumah susun sederhana sewa Jakarta. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dapat bermanfaat baik secara teoretis maupun secara praktis. 

1.4.1. Manfaat Teoretis 

Dalam penelitian ini, akan diteliti hubungan antara resiliensi dan dimensi-

dimensi causal attribution yang sebelumnya belum pernah diteliti dalam konteks 

masyarakat Indonesia, khususnya di DKI Jakarta, yang berpenghasilan rendah. 

Adapun penelitian ini akan memberi petunjuk mengenai fenomena sosial yang 

terjadi mengenai cara memandang penyebab masalah yang berhubungan dengan 

kemampuannya untuk tetap bertahan di tengah kesulitan. Hasil dari penelitian ini 

dapat memberikan sumbangsih pada ilmu pengetahuan berupa literatur mengenai 

psikologi sosial, psikologi positif, dan psikologi komunitas. Pemahaman lebih 

banyak mengenai resiliensi dan causal attribution pada subjek yang memiliki 

penghasilan yang rendah dapat memperkaya informasi mengenai variabel-variabel 

tersebut. Penelitian yang dilakukan di Indonesia, khususnya di DKI Jakarta, akan 

memberikan informasi yang berkaitan antara variabel-variabel tersebut dengan 

konteks yang ada pada penduduk setempat.  

1.4.2. Manfaat Praktis 

Pengetahuan yang didapatkan dari penelitian ini dapat bermanfaat secara 

praktis bagi berbagai pihak seperti simpatisan pelayanan sosial maupun masyarakat 

yang diteliti. Dalam mencapai fungsi dan perubahan yang positif yang disebabkan 
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oleh resiliensi maupun causal attribution, diperlukan pemahaman akan hubungan  

varaiabel-variabel yang ada. Hasil penelitian ini dapat menginspirasi bentuk 

program-program atau intervensi yang dapat dilaksanakan bagi masyarakat yang 

berpenghasilan rendah. Penelitian ini dapat membuat individu yang bergerak dalam 

pengabdian kepada masyarakat lebih memahami kemampuan seseorang untuk tetap 

bertahan di tengah permasalahan yang dihadapinya (resiliensi) dan bagaimana 

seseorang yang berpenghasilan rendah menjelaskan penyebab kesulitan ekonomi 

(causal attribution). 

Masyarakat yang diteliti juga dapat memahami akan keterkaitan antara 

kemampuan seseorang untuk tetap bertahan di tengah permasalahan yang 

dihadapinya dengan caranya menjelaskan kejadian yang menimpanya konteks 

kesulitan ekonomi. Dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, dapat dilakukan 

upaya sosialisasi seperti melalui seminar, penyuluhan, ataupun berupa himbauan 

mengenai permasalahan ini. Harapannya, dengan mengenal fenomena yang terjadi 

pada dirinya maupun sekitarnya lebih dalam, masyarakat juga memiliki kesadaran 

akan kondisinya dan dapat meningkatkan resiliensinya dan mengadopsi dimensi-

dimensi causal attribution yang sehat dan adaptif.   


