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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Suatu fenomena baru pada masyarakat Indonesia sekarang ini adalah banyak 

kerusuhan, kekacauan, dan bencana alam. Peristiwa yang tentu saja tidak diharapkan 

untuk terjadi dan menimbulkan korban yang tidak sedikit. Kejadian ini membutuhkan 

kesiapan dari banyak pihak, tidak hanya masyarakat tetapi juga aparat keamanan 

khususnya TNI (Tentara Nasional Indonesia). Kerusuhan atau kejadian yang terjadi di 

berbagai tempat membuat mereka harus selalu bersiaga dan siap untuk dikirim ke 

berbagai tempat atau daerah dimana mereka dibutuhkan untuk mengatasi keadaan 

atau mengemban misi tertentu seperti menjaga keamanan dan lain sebagainya. 

Pengiriman dan penambahan pasukan terus terjadi sejak timbulnya banyak kekacauan 

beberapa saat lalu seperti pengiriman pasukan ke Ambon, Sambas, Aceh, Timor-

Timor, dan pada saat bencana terjadi di Indonesia. Bagaimanapun hal itu menjadi 

salah satu tugas anggota TNI dimana mereka akan ditempatkan dan kapan mereka 

menggantikan tugas dari anggota lain yang sudah ditempatkan di daerah lain terlebih 

dahulu. 

 Hal yang tidak bisa dilupakan adalah keberadaan para istri yang harus selalu 

siap bila ditinggal suami untuk melaksanakan tugas, dan tentu saja dalam pelaksanaan 

tugas itu waktunya tidak dapat ditentukan kapan suami mereka akan kembali. Sebagai 

istri anggota TNI diharapkan dapat merelakan suami mereka pergi untuk urusan 
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pekerjaan terlebih karena tugas yang memang harus dijalankan. Para istri anggota 

TNI tentu saja tidak hanya ditinggalkan satu kali untuk tugas dalam jangka waktu 

tertentu tetapi bisa berulangkali bahkan hampir sepanjang kehidupan perkawinan 

mereka. Masalah yang ditimbulkan bisa bermacam-macam dan salah satunya adalah 

timbulnya rasa kesepian pada para istri anggota TNI (Prihatsanti, 2000). 

 Kesepian dapat timbul karena seseorang membutuhkan orang lain untuk 

diajak berkomunikasi dan membina suatu hubungan yang khusus dan salah satu 

bentuknya adalah hubungan dan persahabatan yang akrab sampai kasih sayang dan 

cinta yang abadi (Lake, 1986). Hubungan dan persahabatan yang akrab bisa 

ditemukan dalam perkawinan. Komunikasi yang terjadi antara suami dan istri 

membuat keduanya saling berbagi dalam hal yang rahasia dengan bercerita juga 

melakukan segala sesuatu secara bersama atau saling mempengaruhi. Seorang istri 

yang jauh dari suami dapat mengalami kesulitan bila harus mengatasi masalah 

keluarga sendiri. Ia tetap membutuhkan orang lain untuk membagi semua persoalan 

penting yang terjadi dalam kehidupannya. 

 Apabila hubungan yang akrab tidak terpenuhi maka manusia cenderung merasa 

tertekan, merasa ditolak dan terkurung dalam  dirinya sendiri. Hubungan antar 

manusia yang kurang berakar secara mendalam, kurang terbuka, kurang akrab 

menandakan  kesepian (Hulme dalam Hadiwardani, 1999). 

 Manusia merupakan mahkluk sosial sehingga kehidupan manusia selalu 

ditandai dengan pergaulan antar manusia. Hakikat pergaulan itu ditunjukkan antara 

lain oleh derajat keintiman, frekuensi pertemuan, jenis relasi, mutu interaksi diantara 
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mereka, terutama faktor sejauh mana keterlibatan dan saling mempengaruhi. 

Ketidakharmonisan seseorang kadangkala juga disebabkan karena kurangnya 

intensitas mereka untuk bertatap muka sebagai sarana komunikasi. Selanjutnya dalam 

kehidupan kita sebagai individu dituntut untuk dapat menyesuaikan diri dengan 

lingkungan. Hal semacam itu memerlukan sebuah kemampuan untuk melakukan 

pendekatan, salah satunya dengan komunikasi (Kurniawan, 2000).  

 Menurut Lake (1986) hubungan yang baik adalah hubungan yang membuat  

individu dapat  berbagi persoalan-persoalan  penting yang  terjadi dalam kehidupan 

mereka dengan jalan  berkomunikasi secara  timbal balik. Dengan komunikasi, 

seseorang dapat memperoleh informasi seberapa  berharganya ia bagi orang lain dan 

dapat memberi informasi kepada orang lain seberapa berharganya orang lain tersebut 

bagi diri seseorang. 

 Sears dkk (1988) berpendapat kesepian merupakan kegelisahan  subjektif yang 

dirasakan individu pada saat hubungan sosialnya kehilangan ciri-ciri pentingnya, 

hilangnya ciri-ciri tersebut dapat bersifat kuantitatif dan kualitatif. Hilangnya  ciri-ciri  

yang bersifat   kuantitatif misalnya bila  individu tidak mempunyai  teman  atau 

jumlah teman  yang dimiliki  tidak sesuai dengan harapan. Hilangnya  ciri-ciri yang 

bersifat kualitatif  misalnya bila individu  merasa hubungan yang dijalin dengan 

temannya  kurang mendalam, kurang memuaskan,  dan tidak sesuai dengan  harapan. 

 Peplau  dan Perlman (Hadiwardani, 1999)  berpendapat  bahwa kesepian adalah 

pengalaman tidak menyenangkan yang terjadi ketika hubungan sosial seseorang 

mengalami kekurangan  dalam beberapa  hal penting  baik kuantitatif maupun 
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kualitatif. Menurut Sermat  (Lake, 1986) kesepian sebagai  suatu pengalaman  yang di 

dalamnya terdapat kesenjangan  antara  jenis hubungan interpersonal yang dirasakan  

seseorang  pada saat ini dengan jenis hubungan yang sebenarnya  ia harapkan  dan 

juga kondisi ideal  yang didambakan  seseorang pada masa lalu, tetapi tidak pernah 

dirasakannya pada masa kini. 

 Menurut Lake (1986) orang yang kesepian adalah orang yang membutuhkan 

orang lain untuk diajak berkomunikasi  dan membina hubungan khusus  dalam salah 

satu bentuk, misalnya hubungan dan persahabatan yang akrab sampai kasih sayang 

yang dalam dan cinta  yang abadi. Apabila hubungan istimewa  semacam itu telah 

terbentuk, maka  perlu untuk memeliharanya sehingga  orang-orang  yang terlibat  

tidak menderita kesepian. Kesepian juga  merupakan penyakit perilaku. Ini terutama  

disebabkan  ketidakmampuan berkomunikasi dengan orang lain. 

 Suatu studi yang dilakukan oleh Ken Korkow  di Omaha, Nebraska, A.S., 

melaporkan bahwa 15% dari responden yang diwawancarai merasa kesepian dalam 

sebagian besar waktu mereka, 78% merasa kesepian dalam sebagian kecil waktu 

mereka, dan hanya 6% menyatakan tidak pernah merasa kesepian. Ada yang merasa 

kesepian selama mereka bisa mengingatnya dan menduga bahwa mereka akan terus 

menjalaninya sepanjang hidup mereka. Ada juga yang tidak tahu kapan kesepian itu 

akan berakhir dalam hitungan bulan atau minggu saja. Kadang kesepian itu 

ditimbulkan oleh perubahan hidup yang menyebabkan seseorang jauh dari teman atau 

hubungan akrab sehingga kesepian yang timbul dapat menyebabkan berbagai akibat 
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yang tidak menyenangkan bahkan merugikan baik bagi dirinya sendiri maupun orang 

lain (nbrownell@cbncint.org). 

 Pada istri anggota TNI saat suami mereka pergi akan memiliki hambatan 

untuk mengadakan komunikasi, mungkin ada batasan jarak, sarana dan waktu yang 

tidak akan mudah disediakan oleh suami mereka. Berbeda halnya dengan saat suami 

mereka masih ada di tempat atau di sisi mereka, sewaktu-waktu ketika mereka 

membutuhkan suami untuk diminta mengemukakan pendapat, suami mereka akan 

siap di sisi mereka bersama-sama menghadapi masalah yang ada. 

 Penelitian yang pernah dilakukan oleh Prihatsanti (2000), terhadap istri 

anggota TNI di Mojolaban, Sukoharjo, berkaitan dengan  sumbangan efektif yang 

diberikan variabel intensitas komunikasi terhadap variabel kesepian para istri anggota 

TNI sebesar 42,959%, yang menunjukkan bahwa komunikasi adalah hal penting yang 

dibutuhkan oleh seseorang terutama untuk dapat membagi persoalan atau hal penting 

yang terjadi dalam kehidupannya. Selain itu komunikasi tetap diperlukan meskipun 

ada batasan jarak, sarana, maupun waktu seperti para istri anggota TNI bila berpisah 

dengan suami sehingga mereka tidak merasa sendiri khususnya dalam mengatasi 

masalah keluarga dan akhirnya mengalami kesepian.  

 Hilangnya komunikasi suami istri dapat menimbulkan perasaan terasing. 

Perasaan terasing atau sendirian mengakibatkan seseorang memberikan penilaian 

yang negatif terhadap dirinya sendiri. Orang atau istri memandang dirinya sebagai 

orang yang tidak menarik, tidak memiliki sesuatu yang dibanggakan dan mengarah 

pada keyakinan bahwa dirinya memang tidak layak untuk dicintai atau diperhatikan 



 6

oleh orang lain sehingga orang tersebut memiliki citra diri yang negatif karena 

pandangan terhadap dirinya sendiri yang buruk. Hal ini dapat pula menimbulkan 

kesepian (Prihatsanti, 2000). 

 Lake (1986) menambahkan bahwa orang dengan citra diri negatif akan merasa 

tidak berharga, tidak menarik, lebih mudah depresi, takut membuka diri, dan menjadi 

terasing. Kesedihan tersebut akan merubah perasaan terhadap dirinya sendiri menjadi 

lebih buruk atau lebih baik. Apabila seseorang menilai dirinya secara positif maka ia 

akan membawa dalam kehidupannya bahwa ia adalah orang yang menarik dan 

memiliki kelebihan, namun sebaliknya bila kegagalan terpikir dalam benak seseorang 

dan menganggap dirinya buruk maka dalam kehidupan sehari-hari, hal itulah yang 

akan dia jalani. Maka citra diri menjadi sangat penting bagi seseorang. Orang juga 

dapat menentukan masa depannya baik atau buruk sesuai dengan citra diri yang ia 

bawa (Maltz, 1996). 

Hurlock (1990) mengemukakan, citra diri merupakan seluruh ide dan 

perasaan seseorang baik yang berupa ingatan maupun karakteristik personal yang 

berupa kepercayaan, nilai, dan keyakinan. Diri yang merupakan “aku” seseorang 

yang meliputi dua aspek yaitu actual self dan ideal self, yang keduanya tercermin 

dalam perilakunya, sehingga melalui perilakunya itu citra diri atau gambaran diri 

orang tersebut akan nampak. 

Pada dasarnya perkembangan dari diri akan menyebabkan seseorang memiliki 

pandangan terhadap keadaan orang lain dengan keadaan dengan dirinya sendiri 

sebagai bahan perbandingan. Bertitik tolak dari sinilah konsep citra diri seseorang itu 
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terbentuk. Menurut Nimpoeno (Alfajar, 2003), manusia menyatakan dirinya dalam 

bertingkah laku, dan berbeda dengan hewan yang tingkah lakunya berdasarkan 

instink atau naluri. Manusia dapat bertingkah laku secara sengaja ataupun tidak 

sengaja dan dalam bahasa psikologi kadang-kadang disebut sebagai tingkah laku 

yang sadar ataupun tidak sadar. Apa yang dinyatakan manusia melalui tingkah 

lakunya adalah “aku” seseorang atau the self. Tingkah laku merupakan suatu self 

expression, dan melalui tingkah laku yang ditampilkan seseorang tercermin citra diri 

tentang diri orang tersebut. 

Setiap istri anggota TNI memiliki gambaran tentang dirinya sendiri baik 

positif maupun negatif tentang peran yang dipegangnya yang akan mempengaruhi 

tingkah laku seseorang. Pada dasarnya setiap orang ingin agar dirinya dapat diterima, 

diakui dan dicintai oleh orang lain. Rasa takutlah yang menahan seseorang untuk 

melangkah dalam pergaulan. Rasa takut ini dapat disebabkan oleh beberapa hal 

seperti ketika mereka menganggap diri mereka tidak cocok dengan orang lain, orang 

tidak mau menerima mereka, tidak suka dan menolak mereka. Mereka menilai dirinya 

adalah orang yang tidak pantas dan tidak layak untuk dicintai. Perasaan bahwa tidak 

ada seseorang yang mencintai atau memperhatikan mereka mengakibatkan 

tumbuhnya rasa rendah diri, pemalu, tidak menarik, terasing dan tidak diinginkan 

(Burn, 1988). 

Citra diri yang negatif mengakibatkan seseorang tidak dapat secara maksimal 

untuk berhubungan dengan orang lain. Hulme (1993) menyatakan bahwa citra diri 

yang rendah (low self image) membuat orang sulit untuk menerima diri dan membuat 
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seseorang terasing dan jauh dari sesama manusia. Akibatnya mereka akan mengalami 

kesepian, tertekan, tidak bahagia dan cemas berkepanjangan. Kesepian yang dialami 

ini dapat menjadi kesepian sosial saat seseorang terintegrasi atau terpisah dari 

lingkungan sosial. Orang menjadi terasing dan menarik diri dari kehidupan sosial.  

Dari berbagai hal yang telah disampaikan, peneliti mengajukan permasalahan 

yaitu apakah “apakah terdapat hubungan antara intensitas komunikasi dan citra diri 

dengan kesepian para istri anggota TNI?”. 

 Dari rumusan masalah tersebut, peneliti mengambil judul penelitian “ 

Hubungan antara Intensitas Komunikasi dan Citra Diri dengan Kesepian Para Istri 

Anggota TNI”. 

 

B. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui hubungan antara intensitas komunikasi, citra diri dengan 

kesepian para istri anggota TNI bila berpisah dengan suami. 

2. Untuk mengetahui hubungan antara intensitas komunikasi dengan kesepian para 

istri anggota TNI bila berpisah dengan suami. 

3. Untuk mengetahui hubungan antar citra diri dengan kesepian para istri anggota 

TNI bila berpisah dengan suami. 

 

C. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah : 
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1. Memberi kontribusi ilmiah bagi perkembangan ilmu psikologi khususnya 

psikologi sosial dan menjadi bahan perbandingan bagi penelitian yang serupa 

berikutnya. 

 2. Menjadi bahan acuan atau pengetahuan bagi para istri mengenai kesepian 

bila berpisah dengan suami sehingga dapat menghadapi situasi tersebut dengan 

meningkatkan komunikasi dengan suami dan membe  ntuk citra diri yang baek. 

 3. Bagi pembaca secara umum dapat menjadi wawasan dan pengetahuan 

tentang pentingnya menjalin komunikasi yang seimbang dan membentuk citra diri 

yang baik dalam kehidupan sehari-hari. 
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