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Goals to be achieved in this study was to determine the
loneliness, the emergence of factors loneliness (loneliness),
and coping with loneliness on the TNI’s wife who left her
husband on duty outside of the region. In this study, researchers used a descriptive approach that kind of research
that provide a picture or description of a situation as clearly
as possible without any treatment (manipulation) of the
studied object (Kountur, 2005). Subjects in this study were
members of the military wife who left her husband on duty
outside of the region amounted to 40 people. The data collection is done by using a scale to measure loneliness which
was adapted from a scale developed by Nanda (2005) based
on aspects aspect of loneliness, an open questionnaire used
to measure the factors of the onset of loneliness (loneliness),
and coping scales to measure coping loneliness. To measure
loneliness tested the validity and reliability with Cronbach
alpha technique. Based on loneliness aspects of the more
dominant members of the military wife who left her husband on duty outside of the region is a cognitive process,
the need for intimacy and the three social reinforcements.
To measure the onset of the factors of loneliness (loneliness)
performed the categorization answer responses similar subjects, then grouped based on factors emergence of loneliness
(loneliness) proposed by Middlebrook (1980). Based on the
research data obtained analysis, when grouped in mind that
the majority of the factors emergence of loneliness (loneliness) TNI wife who left her husband on duty outside of the
region is the first and the second psychological factor sociological factors. To measure coping loneliness tested the
validity and reliability with Cronbach alpha technique. As
for coping with loneliness is more predominantly used by
the wives of military members who left her husband out of
the area served is increased activity, both distancing and denial, the third and fourth social support network of mental
coping. ABSTRACT : Penamaan File: 10506175

ini adalah dengan menyebarkan pertentangan antar agama
di Indonesia. Akibatnya, aksi kerusuhan terjadi dan tentu
saja menelan banyak korban jiwa dan harta benda (Rosadi,
1999). Melihat hal tersebut dibutuhkan kesiapan dari
banyak pihak, tidak hanya masyarakat tetapi juga aparat
keamanan khususnya TNI (Tentara Nasional Indonesia).
Kerusuhan 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 daerah konflik seperti menjaga keamanan dan lain sebagainya. Sesuai UU TNI Pasal
7 ayat (1), tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara
Republik Kesatuan Indonesia yang berdasarkan Pancasila
dan UUD 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan
terhadap keutuhan bangsa dan Negara (Wikipedia, 2009).
Bagi anggota TNI yang sudah menikah, hal lain yang tidak
bisa dilupakan adalah keberadaan para istri anggota TNI
yang juga harus selalu siap bila ditinggal suami untuk
melaksanakan tugas, dan tentu saja dalam pelaksanaan
tugas itu 1
2 waktunya tidak dapat ditentukan kapan suami
mereka akan kembali. Sebagai istri anggota TNI diharapkan dapat merelakan suami pergi untuk urusan pekerjaan, karena tugas yang memang harus dijalankan. Seorang wanita yang menikah dengan anggota TNI memiliki konsekuensi yaitu akan sering ditinggalkan, sebab bagi
para anggota TNI tugas merupakan hal yang utama.......
For further detail, please visit UG Library
(http://library.gunadarma.ac.id)
II. Chapter 2

I. Chapter 1
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah
Suatu fenomena pada masyarakat Indonesia yaitu,
banyaknya kerusuhan dan kekacauan dari masyarakat sebagai salah satu akibat dari rasa tidak puas. Peristiwa tersebut tentu saja tidak diharapkan untuk terjadi,
seperti kerusuhan-kerusuhan berbau suku, agama, dan ras
(SARA) yang terjadi di Ambon, atau di belahan wilayah
Republik Indonesia lainnya. Semua bermula dari para
provokator yang tiada hentinya berusaha merusak dan
menghancurkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Salah satu cara yang digunakan oleh para provokator

BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Kesepian (Loneliness) 1. Definisi Kesepian (Loneliness) Kesepian (loneliness) adalah salah satu bentuk kesedihan. Kata kesepian
berasal dari kata sepi yang didefinisikan sebagai tanpa teman, tersisih, sendirian, sedangkan kata sifat sendiri berarti merasa tersisih karena tidak ada yang menemani (Kamus Bahasa Indonesia, 2005). Peplau dan Perlman (1982)
mengatakan bahwa, kesepian merupakan pengalaman subjektif yang tidak menyenangkan. Kesepian (loneliness)
adalah pengalaman yang tidak menyenangkan yang terjadi ketika hubungan seseorang berkurang, baik kualitas
maupun kuantitasnya, dan juga merupakan pengalaman
subjektif dan tergantung dari interpretasi individu tentang
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suatu kejadian. Santrock (1997) mengemukakan bahwa,
kesepian adalah ketika individu merasa bahwa tidak seorang pun memahami dirinya dengan baik, merasa terisolasi, dan tidak memiliki seorang pun untuk dijadikan
pelarian saat dibutuhkan. Moeliono (2003) mengatakan
bahwa, kesepian adalah keadaan sepi, kesunyian, kelengangan, perasaan sunyi (tidak berteman). Menurut Myers (1996), kesepian adalah perasaan menyakitkan ketika
hubungan sosial seseorang memiliki arti yang kurang dari
yang diharapkan, sedangkan Weiss (dalam Peplau Perlman, 1982) mengemukakan bahwa, kesepian bersumber
dari kurangnya hubungan dengan orang lain yang dapat memberikan kasih sayang dan keakraban. Baron dan
Byrne (1997) menambahkan 10
11 bahwa, kesepian merupakan keadaan emosional yang
berdasarkan dari keinginan untuk memiliki hubungan interpersonal yang dekat tetapi tidak bisa mendapatkannya.
Selanjutnya Derlega dan Margulis (1993) mendefinisikan
bahwa, kesepian adalah bukan hanya menyangkut tidak
adanya orang lain di sekitarnya, melainkan kesepian merupakan akibat dari tidak adanya orang lain yang tepat yang
dapat membantu seseorang untuk memenuhi kebutuhankebutuhan tertentu dalam interaksi sosial, didukung dengan keyakinan bahwa tidak adanya orang tersebut akan
berlangsung lama. Ditambahkan oleh Bruno (2000), kesepian adalah suatu keadaan mental dan emosional yang
negatif yang ditandai terutama oleh adanya perasaan
terasing dan kurangnya hubungan yang bermakna dengan
orang lain. Menurut beberapa definisi di atas, maka dapat
disimpulkan bahwa kesepian merupakan salah satu bentuk
kesedihan,.......
For further detail, please visit UG Library
(http://library.gunadarma.ac.id)
III. Chapter 3
BAB III METODE PENELITIAN A. Pendekatan
Penelitian Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian deskriptif (descriptive research). Penelitian deskriptif
(descriptive research) adalah jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejelas
mungkin tanpa ada perlakuan (manipulasi) terhadap objek yang diteliti (Kountur, 2005). Sugiyono (2008) menjelaskan bahwa, penelitian deskriptif adalah suatu rumusan masalah yang berkenaan dengan pertanyaan terhadap
keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih (variabel yang berdiri sendiri). Jadi dalam
penelitian deskriptif peneliti tidak membuat perbandingan variabel itu pada sampel yang lain, dan juga tidak
mencari hubungan variabel itu dengan variabel yang lain.
Metode deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat
sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok
tertentu, atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala, atau frekuensi hubungan tertentu antara suatu gejala dan gejala yang lain dalam masyarakat
(Koentjaraningrat, 1980). Menurut Gay (dalam Umar,
2003) metode deskriptif bertujuan untuk menjawab pertanyaan yang mengenai suatu hal pada waktu berlangsungnya proses penelitian. Ciri-ciri penelitian deskriptif

menurut Narbuko dan Achmadi (2001), yaitu: 1. Pada
umumnya bersifat menyajikan potret keadaan yang bisa
mengajukan hipotesis atau tidak 2. Merancang cara pendekatannya, meliputi macam data, penentuan sampel, penentuan metode pengumpulan data, melatih tenaga lapangan dan sebagainya 3. Mengumpulkan data 4. Menyusun
laporan 44
45 Ditambahkan oleh Umar (2003), bahwa pendekatan
deskriptif memiliki dua ciri umum, diantaranya yaitu: 1.
Pendekatan deskriptif pada umumnya digunakan untuk
variabel bebas atau terlibat yang berskala nominal (kategorial) dan ordinal 2. Statistik deskriptif ini berguna khususnya pada tahap awal analisis, dengan kata lain pendekatan
ini disebut juga sebagai analisis univariat yang merupakan
analisis yang digunakan pada satu variabel yang bentuknya
berbagai macam, seperti distribusi frekuensi, tendensi sentral seperti rata-rata, ukuran penyebaran dari variabel
seperti standar deviasi ataupun melihat gambaran histogram dari variabel tersebut, dengan analisis ini dapat
diketahui konsep yang kita ukur berada.......
For further detail, please visit UG Library
(http://library.gunadarma.ac.id)
IV. Chapter 4
BAB IV PERSIAPAN, PELAKSANAAN DAN HASIL
PENELITIAN A. Persiapan Penelitian Dalam penelitian ini, peneliti mempersiapkan alat ukur yang akan
digunakan, yaitu kuesioner faktor-faktor timbulnya kesepian (loneliness), skala loneliness, dan skala coping
loneliness. Untuk mengukur loneliness digunakan skala
loneliness yang diadaptasi dari skala yang disusun oleh
Nanda (2005). Pengambilan data dalam penelitian ini
dilakukan di Asrama TNI-AD Yonif 071/Wijayakusuma
yang beralamat di Jln. Jenderal Gatot Subroto Purwokerto. Sebelumnya peneliti menemui Bapak Letkol
Tri Yudha Sukamto yang menjabat sebagai Komandan
Batalyon Yonif 071/Wijayakusuma untuk mengetahui
apakah peneliti dapat melakukan pengambilan data di
Asrama TNI-AD Yonif 071/Wijayakusuma Purwokerto.
Setelah mendapat persetujuan dari Komandan Batalyon
Yonif 071/Wijayakusuma, peneliti segera mempersiapkan
kuesioner yang yang akan disebar. B. Pelaksanaan Penelitian Penelitian ini menggunakan sistem tryout terpakai,
yaitu diperoleh sekali penyebaran kuesioner, kemudian dilakukan analisis untuk uji coba dan kemudian digunakan
sebagai data dalam penelitian. Pada tanggal 07 September
2010 pukul 07.00 WIB peneliti memperbanyak kuesioner
sebanyak 45 eksemplar. Proses pengambilan data berlangsung pada tanggal 07 September 2010 dan 16 September
2010. Pada tanggal 07 September 2010 peneliti dibantu
oleh sahabat melakukan pengambilan data di Asrama TNIAD Yonif 071/Wijayakusuma Purwokerto dengan mendatangi rumah warga satu persatu, mulai 53
54 dari pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 12.00
WIB. Peneliti menjelaskan maksud kedatangan peneliti
dan kemudian menjelaskan cara pengisian kuesioner secara singkat. Peneliti merasa cukup kesulitan ketika mencari subjek di Asrama TNI-AD Yonif 071/Wijayakusuma
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karena ada beberapa keluarga anggota TNI yang sedang
mudik lebaran dan ada beberapa istri anggota TNI yang
sedang tidak ditinggal suaminya bertugas. Agar subjek
penelitian lebih leluasa dalam mengisi kuesioner, maka
peneliti tidak menunggu subjek ketika mengisi kuesioner
karena ada beberapa istri anggota TNI yang sedang sibuk
dengan pekerjaan rumah. Kuesioner yang dibagikan ditinggal, kemudian pada sore.......
For further detail, please visit UG Library
(http://library.gunadarma.ac.id)
V. Chapter 5
BAB V PENUTUP A. Kesimpulan Dari hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa aspek-aspek loneliness pada istri anggota TNI yang ditinggal bertugas
suami ke luar daerah adalah need for intimacy, cognitive process, dan social reinforcement. Aspek loneliness
yang lebih dominan pada istri anggota TNI yang ditinggal bertugas suami ke luar daerah adalah cognitive process, kedua need for intimacy dan ketiga social reinforcement. Berdasarkan faktor-faktor timbulnya kesepian (loneliness) pada istri anggota TNI yang ditinggal bertugas
suami ke luar daerah yang pertama adalah kehilangan
sosok suami ketika sedang pergi bertugas sebagai tempat
untuk berbagi, bertukar pikiran dan memecahkan masalah.
Kedua, pekerjaan di rumah dan tanggung jawab keluarga
ditanggung sendiri. Ketiga, kesulitan menghubungi atau
berkomunikasi ketika suami ditugaskan ke daerah terpencil. Keempat, berkurangnya kebersamaan keluarga, dan
kelima jauh dari keluarga. Dari semua faktor-faktor timbulnya kesepian (loneliness) tersebut jika dikelompokkan,
bahwa mayoritas faktor-faktor timbulnya kesepian (loneliness) pada istri anggota TNI yang ditinggal bertugas suami
ke luar daerah yang pertama adalah faktor psikologis dan
kedua faktor sosiologis. Coping loneliness yang digunakan
oleh para istri anggota TNI yang ditinggal bertugas suami
ke luar daerah adalah increased activity, social support
network, distancing and denial dan mental coping. Coping loneliness yang lebih dominan digunakan oleh para istri
anggota TNI yang ditinggal bertugas suami ke luar daerah
adalah increased activity, kedua distancing and denial,
ketiga social support network dan keempat mental coping. Adapun hasil penelitian berdasarkan identitas subjek
pada istri anggota TNI yang ditinggal bertugas suami ke
luar daerah yang diperoleh diantaranya yaitu berdasarkan
usia subjek, dapat diketahui bahwa loneliness paling tinggi
terdapat pada 93
94 kelompok usia 25 30 tahun, dan coping loneliness
pada dimensi increased activity paling tinggi terdapat pada
kelompok usia 36 40 tahun. Berdasarkan jumlah anak
yang dimiliki subjek, dapat diketahui bahwa loneliness paling rendah terdapat pada subjek yang memiliki.......
For further detail, please visit UG Library
(http://library.gunadarma.ac.id)

