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ABSTRAK  

 

Hubungan Dukungan Keluarga Dan Keterbukaan  Diri   Dengan 

Kesepian Pada Mahasiswa Perantau  

Oleh: 

Muhrisa 

1731080039 

Seiring dengan perkembangan zaman, semakin banyak 

mahasiswa yang merantau agar dapat menempuh pendidikan yang 

lebih baik. Perpindahan ke tempat yang baru dapat membuat 

mahasiswa mengalami perasaan kesepian. Oleh karenanya dukungan 

keluarga sangat dibutuhkan bagi mahasiswa perantau. Selain itu, 

mahasiswa juga perlu melakukan keterbukaan diri agar terhindar dari 

perasaan kesepian. penelitian ini memiliki tiga tujuan yaitu untuk 

mengetahui hubungan dukungan keluarga dan keterbukaan diri 

dengan kesepian pada mahasiswa perantau, hubungan dukungan 

keluarga dengan kesepian pada mahasiswa perantau dan untuk 

mengetahui hubungan keterbukaan diri dengan kesepian pada 

mahasiswa perantau.  

Pada penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan 

teknik pengambilan sampel yaitu accidental sampling. Subjek pada 

penelitian ini yaitu mahasiswa perantau yang sedang menempuh 

pendidikan tinggi dengan jumlah sampel yaitu 91 mahasiswa. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah 

menggunakan skala dukungan keluarga berjumlah 31 aitem (α=0,931), 

skala keterbukaan diri  berjumlah 24 aitem (α =0,816) dan skala 

kesepian berjumlah 25 aitem (α =0,823). Teknik analisis data yang 

digunakan pada penelitian merupakan teknik analisis regresi berganda 

dengan bantuan program aplikasi JASP 0.14.1.0.  

Hasil dari penelitian menunjukan yaitu satu, nilai R=0,354 dan 

nilai F=6,285 dengan signifikansi p=0,003. Hal ini menunjukkan 

bahwa ada hubungan yang signifikan antara dukungan keluarga dan 

keterbukaan diri dengan kesepian, sumbangan efektif yang diberikan 

yaitu sebesar 12,5%. Kedua, nilai koefisien korelasi (rx1-y)= -0,341 

dengan p <0,05, diketahui bahwa variabel dukungan keluarga 

memiliki hubungan yang negatif signifikan dengan kesepian dan 

mendapat sumbangan efektif sebesar10,7%. Ketiga, nilai (rx2-y)= -

0,188 dengan nilai p>0,05 menunjukkan bahwa keterbukaan diri 

dengan kesepian tidak memiliki hubungan yang signifikan. 

Kata Kunci : Kesepian, Dukungan Keluarga, Keterbukaan Diri, 

Mahasiswa Perantau.   
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PEDOMAN TRANSLITERASI  

Transliterasi Arab-Latin digunakan sebagai pedoman yang 

mengacu pada  Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama 

dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 Tahun 1987 

dan Nomor 0543b/U/1987, sebagai berikut : 

1. Konsonan  

 

Arab Latin Arab Latin Arab Latin Arab Latin 

 M م Zh ظ Dz ذ A ا

 R ر B ب

 ع

(koma 

terbalik 

di atas) 

 N ن

 W و Z ز T ت

 H ٥ Gh غ S س Ts ث

 F ف Sy س J ج

 ء

(Apostrof, 

tetapi tidak 

dilambangkan 

apabila 

terletak di 

awal kata) 

 Sh ص H ح
 ق

 كك

 

Q 

 K ك Dh ص Kh خ

 Y ي L ل Th ط D د
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2. Vokal  

 

Vokal 

Pendek 
Contoh 

Vokal 

Panjang 
Contoh 

Vokal 

Rangkap 

---- A  ا  جدل Â  ي سار...   Ai 

---- I ي  سذل  Î 
 

 Au  ...و

 ---و

 
U و ذكر  Û  يجور     

 

 
3. Ta Marbutah  

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, 

kasroh dan   dhammah,   transliterasinya   adalah   /t/.   Sedangkan   

ta marbuthah yang mati atau mendapat harakat sukun, 

transliterasinya adalah /h/. Seperti kata : Thalhah, Raudhah, 

Jannatu al-Na’im.  

 

4. Syaddah dan KataSandang  

Transliterasi tanpa syaddah dilambangkan dengan huruf 

yang diberi tanda syaddah itu. Seperti kata : Nazzala, Rabbana. 

Sedangkan  kata  sandang  “al”,  baik  pada  kata  yang  dimulai 

dengan huruf qamariyyah maupun syamsiyyah.Contohnya : al-

Markaz, al-Syamsu 
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MOTTO 

 

هاا ۗ لاها  ُ ناْفًسا اَِلا ُوْسعا
لُِّف ّللٰاه باْت َۗلا يُكا ا اْكتاسا لاْيهاا ما عا باْت وا سا ا كا  ا ما

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 

kesanggupannya. Dia mendapat (pahala) dari (kebajikan) yang 

dikerjakannya dan dia mendapat (siksa) dari (kejahatan) yang 

diperbuatnya.” 

(Q.S. Al-Baqarah; 286) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Kesepian adalah sebuah fenomena yang sering  terjadi pada 

individu tanpa mengenal usia, status ekonomi, jenis kelamin, latar 

belakang keluarga ataupun budaya yang dimiliki (Wijayana, 2019). 

Kesepian bersifat subjektif, yaitu tergantung pada pengalaman dan 

tafsiran individu peristiwa.  Pada umumnya kesepian sering  terjadi 

pada usia remaja akhir hingga dewasa awal. Pada tahap dewasa awal 

terjadi transisi dari masa anak-anak menuju dewasa baik secara fisik, 

intelektual mapun sosial (Mappiare, 1983). Kesepian yang biasanya 

terjadi pada masa dewasa awal yaitu disebabkan karena beberapa hal, 

seperti bergantinya lingkungan serta teman, hubungan yang 

diharapkan tidak berjalan dengan baik, apatis, tidak adanya 

ketertarikan terhadap sesuatu hal dalam lingkungannya, tidak 

memiliki sosok yang dekat atau tidak memiliki kekasih (Laely, 2017).  

Hasil riset yang ditemukan mengenai kesepian yang telah 

dilakukan oleh Mental Health Foundation pada bulann Mei tahun 

2010 di Inggris.  Berdasarkan data dari 2256 subjek didapat 24% 

merasakan kesepian, subjek yang berusia 18-34 tahun merasakan 

kesepian lebih besar daripada subjek berusia di atas 55 tahun (Mental 

Health Foundation, 2010). Riset terbaru yang dilakukan perusahaan 

kesehatan Cigna di Amerika (2018),  dari 20.000 subjek yang berusia 

di atas 18 tahun, sebagian besar dapat dikategorikan merasa 

kesepian.   Hampir dari  setengah jumlah subjek seringkali merasa 

kesepian (46%) merasa diabaikan (47%). Satu dari empat subjek 

(27%) merasa tidak pernah ada orang lain yang dapat mengerti 

mereka. Dua dari lima subjek selalu merasakan hubungan tidak berarti 

(43%) serta merasa tersisihkan dari orang lain (43%). Satu dari lima 

responden merasa tidak pernah dekat dengan orang lain (20%) atau 

merasa ada orang yang dapat mereka ajak bicara (18%). Subjek yang 

tinggal dengan orang lain, memepunyai risiko kesepian lebih kecil 

(rata-rata skor kesepian adalah 43,5) dibandingkan dengan mereka 

yang tinggal sendiri (46,4). Tetapi, hal tersebut tidak 
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berlaku untuk orang tua/wali tunggal (rata-rata skor kesepian 48,2). 

Individu yang tinggal bersama anak-anak mereka, tetap memiliki 

kecenderungan dan rentan merasa kesepian. Hanya 53% subjek yang 

mengaku mempunyai hubungan sosial yang berarti dengan orang lain, 

seperti pembicaraan mendalam dengan teman atau melakukan quality 

time bersama keluarga. Saat ini, Generasi Z  (usia 18-22 tahun) adalah 

generasi yang paling merasakan kesepian dan terancam risiko 

kesehatan yang lebih tinggi dibandingkan generasi-generasi 

sebelumnya. 

Kesepian yang terjadi pada usia remaja akhir hingga dewasa 

awal menarik untuk diteliti karena dari beberapa hasil riset yang telah 

ditemukan, pada usia 18-34 tahun lebih banyak individu yang 

merasakan kesepian dibandingkan dengan usia diatas 55 tahun. Pada 

umumnya individu yang berusia 18 tahun keatas berada pada jenjang 

perguruan tinggi. Mahasiswa perantau merupakan individu yang 

sedang menempuh pendidikan tinggi di luar kampung halaman dan 

harus tinggal di luar daerahnya dalam jangka waktu tertentu demi  

menuntaskan pendidikan. Seorang mahasiswa yang berada pada tahap 

perkembangan  remaja akhir sampai dewasa awal dengan rentang usia 

18- 25 tahun yakni pemantapan pendirian hidup (dalam Yusuf, 2012). 

Hurlock  (2000) mengungkapkan pada masa dewasa awal merupakan 

tahap mencari kemantapan dan tahapan reproduktif yaitu dimana suatu 

masa yang penuh dengan permasalahan juga ketegangan emosional, 

perubahan nilai-nilai, periode isolasi sosial, periode komitmen dan 

masa ketergantungan, kreativitas dan penyesuaian diri pada suatu 

hidup yang baru.   

Peneliti melakukan wawancara pada tanggal (17 september 

2020) kepada mahasiswa UIN Raden Intan Lampung.  
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Tabel  1. Hasil Wawancara Terkait Perasaan Kesepian yang 

Dialami Mahasiswa Perantau Di UIN Raden Intan Lampung 

 Berdasarkan hasil dari wawancara yang dilakukan pada 

tanggal 17 September 2020, dapat dilihat melalui tabel, empat dari 

delapan orang mengatakan jika mereka kesepian karena kurangnya 

komunikasi dengan teman-teman yang lain sehingga sulit untuk 

mendapatkan sahabat atau teman yang akrab. Dua  dari delapan orang 

merasakan kesepian dikarenakan kurangnya komunikasi dengan 

keluarga sehingga ketika ada permasalahan dengan teman tidak 

memiliki tempat untuk bercerita, sedangkan dua orang lainnya 

merasakan kesepian dikarenakan tidak memiliki hubungan romantis 

dengan lawan jenis sebagai support system. 

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan pada mahasiswa 

UIN Raden Intan Lampung, kesepian banyak terjadi pada mahasiswa 

perantau  dikarenakan kurangnya komunikasi dengan keluarga dan 

kurang akrab dengan teman. Perpindahahan lokasi yang dilakukan 

oleh mahasiswa perantau mungkin menjadi penyebab kurangnya 

komunikasi dengan keluarga dan kurangnya komunikasi dengan 

teman-teman lainnya yang menjadikan individu merasakan perasaan 

kesepian. Lake (1986) mengungkapkan jika keadaan individu yang  

No Nama Usia Alasan kesepian 

1. EK 18 Kurang akrab dengan teman 

2. KK 19 Kurangnya interkasi dengan lingkungan 

3. BN 18 Membatasi/menjaga jarak dengan teman 

4. S 18 Kurangnya keakraban dengan teman 

5. C 19 Kurangnya komunikasi dengan keluarga, dan tidak 

dapat terbuka dengan teman 

6. UH 21 Tidak memiliki kekasih 

7. HUR 22 Kurangnya komunikasi dengan keluarga  

8. IS 21 Tidak memiliki hubungan romantis dengan lawan 

jenis 
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harus bekerja jauh dari rumah serta terpisah dari keluarga dan teman-

temannya dapat menjadi pemicu kesepian yang mereka rasakan. 

Pemicu  tersebut selaras dengan apa yang ungkapkan oleh Baron & 

Byrne (2005) jika perpindahan ke tempat baru bisa memunculkan 

kesepian.   

Menurut  Thurber dan Walton (2012) perasaan homesickness 

juga merupakan penyebab dari keberadaan individu yang jauh dari 

rumah dan asal daerahnya. Individu yang mengalami perasaan 

homesickness ditandai dengan perasaan takut, kesepian, tidak aman, 

menolak keadaan dilingkungan baru serta cenderung ingin kembali ke 

wilayah asal mereka (Nejad, Pak & Zarghar, 2013). Seseorang yang 

mengalami kesepian memerlukan individu lain yang bisa dan bersedia 

untuk mejalankan komunikasi sehingga terjalin suatu ikatan yang baik 

serta mendapat dukungan sosial dari individu yang dapat dipercaya 

dan mencintai individu tersebut (Sears & Freedman, 1985).  

Dukungan sosial yang diperlukan bisa didapat dari keluarga 

ataupun teman-temannya untuk mengawali kehidupan sosial yang 

baru serta terlepas dari  perasaan kesepian. Dukungan keluarga sangat 

dibutuhkan oleh mahasiswa perantau dikarenakan mahasiswa perantau 

memerlukan waktu untuk menyesuaikan diri dilingkungan baru serta 

membantu individu dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan 

yang dialami seperti perasaan kesepian.  Fessman dan Lester 

(Gunarsa, 2004) yang mengatakan jika faktor yang mempengaruhi 

kesepian salah satunya yaitu dukungan keluarga. Dukungan keluarga 

bisa memberikan kenyamanan fisik dan psikologis yang diberikan dari 

orang terdekat (Byrne, 2003).   

Penelitian lainnya yang menunjukkan hubungan orang tua 

dengan anak yang atas dasar rasa saling percaya, komunikatif, serta 

ikatan emosional hubungan dengan peningkatan ketrampilan dan 

keberhasilan anak dalam berinteraksi dengan orang lain diluar rumah 

dan dengan kepuasan hidup pada umumnya (Greenberg, Kenny, 

Kobak & Sceery, Ryan & Linch dalam Sprinthall & Collins, 1993).  

Kesepian yang terjadi saat berada pada jenjang perguruan 

tinggi juga biasanya dikarenakan sulit bergaul atau mengakrabkan diri 

dengan teman-temannya. Mahasiswa perantauan yang sulit untuk 

bergaul atau mengakrabkan diri dengan individu lain biasanya akan 
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kesulitan untuk menyelesaikan masalah. Keterbukaan diri bertujuan 

untuk memberitahukan apa yang dirasakannya kepada orang lain agar  

memudahkan individu dalam menyelesaikan permasalahan termasuk  

perasaan kesepian. Mahasiswa perantau yang jauh dari keluarga serta 

sahabat cenderung sungkan untuk memberitahukan permasalahan 

individu ataupun mengatakan suatu yang dia rasakannya kepada orang 

lain. 

Leung (2002) mengungkapkan  jika  keterbukaan diri 

termasuk faktor yang mempengaruhi perasaan kesepian. Semart 

(dalam Leung, 2002) mengemukakan bila salah satu aspek kesepian 

adalah karakter orang yang tidak mudah untuk masuk kedalam ikatan 

interpersonal sehingga bisa mennimbulkan efek ditolak, malu ataupun 

kecewa. Pada awal mulanya keterbukaan diri mempunyai tujuan guna 

membangun  ikatan, komunikasi yang efisien, mempererat ikatan serta 

keahlian mengatasi kesulitan dengan metode mengungkapkan 

informasi/data tentang dirinya yang bersifat pribadi kepada orang 

yang dianggap dekat (Devito, 1997). Johnson (Gainau, 2009) 

berpendapat jika seseorang yang dapat menjalankan keterbukaan diri 

sehingga akan mampu menyesuaikan diri dengan orang lain, percaya 

diri, positif, dan bisa memercayai orang lain. Sebaliknya, individu 

yang sedikit dalam menjalankan keterbukaan diri tidak bisa 

menyesuaikan diri, kurang percaya diri, timbul perasaan takut, cemas, 

rendah diri, dan tertutup.  

De Vito (2011) berpendapat keterbukaan diri adalah 

komunikasi seorang secara terbuka untuk memberikan informasi 

mengenai diri individu seperti perasaan, pikiran ataupun perilaku. 

Keterbukaan diri umumnya mempelajari pesan dalam wujud lisan 

yang memiliki statment semacam “yang aku rasakan” serta “ aku 

kira”, namun pesan nonverbal seperti pakaian yang digunakan pula 

contoh dari keterbukaan diri bila tujuannya untuk mengatakan sesuatu 

perihal yang bersifat pribadi tentang dirinya sendiri serta orang lain 

belum mengetahui  sebelumnya. Riset yang dilakukan oleh  Darlega, 

Greene,  serta Mathews (2006) menampilkan bila keterbukaan diri 

berfokus pada membuka  diri yang bersifat sensitif (semacam 

kepercayaan religious yang mendalam, ketakutan pribadi, dan 

informasi yang berpotensi menstigmasi), namun keterbukaan diri pula 
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mempunyai kaitan erat dengan infrormasi yang kurang sungguh-

sungguh (semacam aku menggemari sate). Seperti yang diduga, 

seseorang yang merasa kesepian biasanya menggunakan waktu luang 

dengan kegiatan yang seorang diri, kencan yang sedikit, serta hanya 

memiliki teman tidak dekat ataupun kenalan. Perihal ini disebabkan 

orang tersebut tidak mampu untuk mengatakan perasaan yang terjadi 

kepada orang lain, sehingga orang tersebut lebih memilih 

melaksanakan seluruhnya sendiri.  

Penelitian yang dilakukan oleh Shafira (2015) 

mengungkapkan perihal yang dirasakan oleh mahasiswa perantau saat 

tinggal di perantauan seperti perasaan sedih serta rindu keluarga di 

kampung halaman, merasa kesepian, merasa takut sebab pertama kali 

tinggal di perantauan, tidak betah, dan tidak siap akan hidup berdikari. 

Keadaan dimana tinggal jauh dari rumah, terpisah dari keluarga dan 

orang-orang yang disayangi inilah yang dapat menjadi faktor 

munculnya kesepian. 

Berdasarkan pada penjelasan di atas, peneliti ingin melakukan 

penelitian mengenai “Hubungan Dukungan Keluarga Dan 

Keterbukaan Diri Dengan Kesepian Pada Mahasiswa Perantau”. 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah Ada 

Hubungan Dukungan Keluarga dan Keterbukaan Diri dengan 

Kesepian Pada Mahasiswa Perantau? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang serta rumusan 

masalah diatas, penelitian ini mempunyai beberapa tujuan yaitu: 

1. Untuk mengetahui hubungan dukungan keluarga dan keterbukaan 

diri  dengan kesepian pada mahasiswa perantau. 

2. Untuk mengetahui hubungan dukungan keluarga dengan kesepian 

pada mahasiswa peratau. 

3. Untuk mengetahui hubungan keterbukaan diri dengan kesepian 

pada mahasiswa perantau. 
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D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat 

secara teoritis maupun praktis yaitu: 

1. Manfaat teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi 

sumbangan kepada ilmu psikologi terutama psikologi 

perkembangan dan psikologi sosial dalam mengembangkan 

konsep kesepian mahasiswa perantau serta mengenai kesepian, 

dukungan keluarga  dan keterbukaan diri. 

2. Manfaat praktis  

a. Bagi Subjek Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran 

bagaimana dukungan keluarga sangat dibutuhkan bagi 

mahasiswa terutama mahasiswa perantau agar tidak merasa 

sendiri dan kesepian. Selain itu, keterbukaan diri kepada 

orang lain untuk mengungkapkan perihal yang dirasakan 

ataupun yang mengganggu sehingga dapat terhindar dari 

perasan kesepian. 

b. Bagi Peneliti selanjutnya  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi 

atau perbandingan, sehingga pada penelitian selanjutnya bisa 

di dapatkan hasil yang empiris serta bisa dikembangkan 

secara luas dalam bidang ilmu pengetahuan.  

c. Bagi Orang Tua 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengertian 

kepada orang tua untuk dapat memberikan perhatian serta 

dukungan kepada anak saat anak sedang menempuh 

pendidikan terlebih saat merantau.  

E. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Data pendukung dari penjelasan dan pembahasan pada 

penelitian ini tidak terlepas dari kajian literatur penelitian sebelumnya 

yang berhubungan dengan penelitian. Eksplorasi terhadap penelitian 

terdahulu yang relevan sangat di perlukan untuk menegaskan 

penelitian. Beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan 

penelitian yang akan diteliti yaitu: 
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1. Kajian penelitian terdahulu yang relevan dengan variabel 

pebelitian ini yaitu dukungan keluarga dan keterbukaan diri 

pernah dilakukan oleh Imam Munandar, Sugianto Hadi Dan Vita 

Maryah (2017) dengan judul "Hubungan Dukungan Keluarga 

dengan Tingkat Kesepian pada Lansia yang Ditinggal Pasangan 

Di Desa Mensere. "Hasil penelitian tersebut menunjukan ada 

hubungan dukungan keluarga dengan tingkat kesepian pada lanisa 

ditinggal pasangan di desa mensere dengan (r=0,691; p=0,000). 

Persamaan  penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan 

yaitu pada variabel bebas dan variabel terikat dimana variabel 

bebas merupakan dukungan keluarga dan variabel terikat 

kesepian. Sedangkan perbedaan dari penelitian yang akan 

dilakukan terletak pada subjek dimana pada penelitian 

sebelumnya menggunakan lansia dan penelitian yang dilakukan 

menggunakan mahasiswa perantau. Perbedaan lain juga terletak 

pada lokasi dan tahun penelitian.  

2. Penelitian lain dilakukan oleh Fatima Sari Aprizal Dan Ratna 

Supradewi (2019) dengan judul "Hubungan Antara Dukungan 

Sosial Keluarga Dengan Kesepian Pada Andikpas Di Lembaga 

Pembinaan Khusus Anak (LPKA)  Kutoarjo Jawa Tengah”  yang 

menunjukan hasil ada  hubungan negatif antara dukungan sosial 

keluarga dengan kesepian pada Andikpas di LKPA Kuntoarjo 

Jawa Tengah dengan (r= -0,497; p= 0,000). Persamaan  penelitian 

dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu pada variabel bebas 

dan variabel terikat. Perbedaan dari penelitian yang akan 

dilakukan dengan penelitian sebelumnya terletak pada subjek 

dimana pada penelitian sebelumnya menggunakan andikpas dan 

penelitian yang dilakukan menggunakan mahasiswa perantau. 

Perbedaan lain juga terletak pada lokasi dan tahun penelitian.  

3. Penelitian yang membahas mengenai keterbukaan diri dan 

kesepian pernah dilakukan oleh Nurul Hikma (2017) dengan judul 

penelitian “Hubungan Antara Keterbukaan Diri Dengan Kesepian 

Pada Mahasiswa Tahun Pertama Di Fakultas Psikologi Uin Suska 

Riau” dengan hasil penelitian menunjukan ada hubungan negatif 

antara Keterbukaan Diri dengan kesepian pada mahasiswa tahun 

pertama di fakultas psikologi UIN Suska Riau (r= -0,550; p= 
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0,000). Pada penelitian ini keterbukaan diri memberikan 

sumbangan efektif sebesar 30%. Persamaan  penelitian yang akan 

dilakukan yaitu pada variabel bebas dan variabel terikat dimana 

variabel bebas yaitu keterbukaan diri dan variabel terikat 

kesepian. Sedangkan perbedaan dari penelitian yang akan 

dilakukan terletak pada subjek dimana pada penelitian 

sebelumnya menggunakan mahasiswa pada tahun pertama dan 

penelitian yang dilakukan menggunakan mahasiswa perantau. 

Perbedaan lain juga terletak pada lokasi dan tahun penelitian.  

4. Pada penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan oleh Nurlaili 

Budi Indahwati (2014) "Hubungan Self Disclosure Melalui 

Facebook Dengan Kesepian Pada Remaja"  hasil penelitian 

menunjukan terdapat hubungan negatif signifikan antara 

keterbukaan diri (self disclosure)  melalui facebook dengan 

kesepian ( r= -0,292; p= 0,000). Dimana dapat dikatakan semakin 

tinggi self disclosure maka semakin rendah kesepian begitupun 

sebaliknya.  Sumbangan efektif yang diberikan keterbukaan diri 

terhadap kesepian sebesar 8,5%. Persamaan  penelitian ini dengan 

penelitian yang akan dilakukan yaitu variabel bebas dengan 

keterbukaan diri dan variabel terikat menggunakan kesepian. 

Sedangkan perbedaan dari penelitian yang akan dilakukan terletak 

pada subjek yaitu sebelumnya menggunakan remaja dan 

penelitian yang akan dilakukan menggunakan mahasiswa 

perantau. Perbedaan lain juga terletak pada lokasi,  tahun 

penelitian  dan pada penelitian sebelumnya menggunakan media.  

5. Penelitian yang dilakukan oleh Fuji Astuti (2019) dengan judul " 

Hubungan Keterbukaan Diri Melalui Instastory Dengan Kesepian 

Anak Kost" dengan hasil penelitian menunjukan adanya hubungan 

negatif antara pengungkapan diri melalui instastory dengan 

kesepian pada anak kost (r= -0, 434; p= 0,000). Dimana semakin 

tinggi keterbukaan diri melalui instastory  maka kesepian semakin 

rendah.  Persamaan  penelitian ini dengan penelitian yang akan 

dilakukan yaitu pada variabel bebas dan variabel terikat yaitu 

ketebukaan diri dan kesepian. Pada penelitian sebelumnya juga 

memiliki kesamaan menggunakan subjek anak kost.  Perbedaan 

terletak pada lokasi dan tahun penelitian, dimana lokasi yang 
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digunakan pada penelitian ini menggunakan tiga lokasi yaitu 

Universitas Lampung, UIN Raden Intan Lampung dan Institut 

Teknologi Sumatera.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA  

 

A. Kesepian  

1. Definisi Kesepian 

Kesepian merupakan istilah yang khas sebagai salah satu 

bentuk isolasi sosial. Isolasi sosial itu sendiri dapat mengandung 

makna keterpisahan fisik dari lingkungan sosial, namun hal ini 

tidak serta-merta menimbulkan kesepian. sebaliknya, kesepian 

merupakan bentuk perasaan terpisah dari lingkungan sosial 

sekalipun secara fisik individu yang bersangkutan tidak terisolasi 

(Hawkley & Cacioppo, 2010). Perasaan kesepian merupakan hal 

yang bersifat pribadi dan akan ditanggapi berbeda oleh setiap 

orang, bagi sebagian orang kesepian merupakan hal yang bisa 

diterima secara normal, namun bagi sebagian orang kesepian bisa 

menjadi sebuah kesedihan yang  mendalam. Seperti yang 

diungkapkan oleh oleh Sears (2009) mengungkapkan bahwa 

kesepian mengarah pada kegelisahan subjektif yang dirasakan 

saat hubungan sosial mengalami kehilangan ciri-ciri pentingnya. 

Perihal ini dapat bersifat menyenangkan atau tidak 

menyenangkan dan kesepian mencerminkan isolasi sosial yang 

dirasakan atau perasaan terbuang.  

Peplau dan Perlman mengartikan kesepian seperti 

perasaan kehilangan serta ketidakpuasan yang terjadi karena 

ketidaksesuaian antara jenis ikatan sosial yang diinginkan dengan 

jenis ikatan sosial yang dimiliki. Kesepian berada didalam batin 

individu yang tidak bisa ditemukan keberadaannya hanya dengan 

melihat sekilas individu (Papalia & Feldman, 2009). Kesepian 

juga berarti perihal emosi serta kognitif yang tidak bahagia 

dikarenakan oleh keinginan akan hubungan yang akrab tetapi 

tidak bisa dicapainnya (Baron, 2005). 

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa 

kesepian merupakan keadaan emosional individu yang terjadi 

karena perasaan yang tidak bermakna dan tidak bahagia akan 

hubungan sosial, menyalahkan diri sendiri, serta tidak adanya 

hubungan yang memuaskan dengan orang lain yang dapat 



12 
 

 
 

menimbulkan emosi negatif seperti perasaan gelisah, 

menyalahkan diri sendiri, atau bahkan depresi. 

2. Manifestasi Kesepian  

Peplau dan Perlman (1982) mengungkapkan jika 

kesepian bisa dilihat dari manifestasinya (perwujudannya) dalam 

bermacam-macam aspek individu,  meliputi : 

a. Manifestasi Afektif 

Manifestasi afektif adalah perwujudan dari kesepian yang 

berhubungan dengan perasaan negatif seseorang. Contoh dari 

perasaan negatif yang dirasakan oleh mahasiswa yaitu bosan, 

malu, tidak suka berinteraksi, mudah marah, cemas, tidak 

bahagia, tidak puas dengan persahabatan yang dibina,  tidak 

senang berada diantara banyak orang, dan sedih karena tidak 

memiliki teman. 

b. Manifestasi Kognitif 

Peplau dan Perlman (1982) mengungkapkan jika seseorang 

yang merasakan kesepian mempunyai pola yang umum, 

seperti tingkat fokus diri yang besar ataupun sangat 

memfokuskan perhatian pada diri sendiri serta pengalaman-

pengalaman pribadinya. Individu yang merasa kesepian juga 

merasa rendah diri, menilai diri sendiri dan orang lain secara 

negatif. Bagi mahasiswa yang merasakan perasaan kesepian 

secara umum bisa menyebabkan kurang mampu dalam 

berkonsentrasi atau memfokuskan atensi secara efektif. \ 

c. Manifestasi Perilaku 

Manifestasi perilaku merupakan perwujudan dari kesepian 

yang berkaitan dengan perilaku negatif yang disebabkan oleh 

kondisi emosi seseorang. Sebagai contoh perilaku negatif 

yang dirasakan oleh mahasiswa adalah menolak bergabung 

dengan kelompok, menghindar, menyendiri dalam sebuah 

pertemuan, gugup dan gemetar berhadapan teman, serta diam 

ketika ikut serta dalam pembicaraan. 
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3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kesepian  

Perlman dan Peplau (dalam Peplau & Goldston, 1984) 

berpendapat bahwa ada 2 faktor yang menimbulkan terbentuknya 

kesepian yaitu: 

a. Faktor Pemicu (Precipitate factor) 

Faktor pemicu kesepian dipecah menjadi 2 yaitu: 

1) Hubungan sosial yang sebenarnya 

Hubungan sosial yang sebenarnya menjadi faktor 

kesepian jika ikatan tersebut dirasa tidak lagi memuaskan 

bagi individu seperti sebelumnya. Individu yang kesepian 

mempunyai ikatan sosial yang lebih kurang dari individu 

yang tidak kesepian serta mempunyai kontak yang sedikit 

dengan sahabat  (Perlman, 1978). 

2) Hubungan  sosial yang diperlukan/ diinginkan.  

Hubungan sosial yang di diinginkan menjadi faktor 

kesepian, karena pada realitasnya individu mempunyai 

kendala dalam mewujudkannya. Hubungan sosial 

dimaksud bisa didapat dari pertemanan ataupun 

dukungan keluarga. Fressman dan Lester (dalam Gunarsa 

2004) mengungkapkan jika dukungan keluarga menjadi 

faktor yang memengaruhi bagi munculnya kesepian.  

b. Faktor  kerentanan (predispose factor) 

Faktor kerentanan dipecah jadi 3 bagian, yaitu: 

1) Karakteristik Personal 

Beberapa karakteristik yang menyebabkan rentan 

terhadap kesepian ialah: 

a) Sifat Malu (shyness) 

Pilkonis (dalam Duck & Gilmour, 1981) berpendapat 

jika sifat malu diartikan sebagai kecenderungan 

untuk menghindari interaksi sosial serta tidak ikut 

serta dalam partisipasi pada suasana sosial yang 

dapat menjadi faktor penting untuk kesepian. Apabila 

orang tidak menjauhi interaksi sosial dan sanggup 

mengatakan apa yang dialami kepada orang lain, hal 

tersebut bisa mengurangi rasa kesepian yang terdapat 

pada dirinya. 
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b) Harga Diri 

Santrock (2003) mengungkapkan bahwa harga diri 

merupakan hasil evaluasi seseorang terhadap diri 

sendiri yang terekspresikan dalam bentuk sikap 

terhadap diri sendiri. Locks &Cutrona (dalam Duck 

& Gilmour, 1981) mengatakan jika  harga diri yang 

rendah sejalan dengan kesepian yang lebih besar. 

Orang yang memandang dirinya rendah serta tidak 

sanggup menerima seluruh kekurangan yang terdapat 

pada dirinya terutama saat  permasalahan tiba yang 

akan  membuat individu rentan terhadap kesepian. 

c) Keterampilan Sosial Minimnya keahlian sosial 

mungkin berasal dari masa anak- anak, serta 

berkaitan dengan kesepian berdasarkan Weiss dkk 

(dalam Duck & Gilmour, 1981). Individu yang 

kesepian memiliki keterampilan sosial yang kurang 

baik (Solano & Koester, dalam Brehm et al, 2002). 

Individu yang kesepian lebih pasif dalam interaksi 

dan juga ragu untuk menyatakan pendapatnya. 

Dalam suatu percakapan, individu yang kesepian 

hanya membuat sedikit pernyataan; lamban dalam 

menanggapi pernyataan lawan bicara, dan kurang 

berminat untuk melanjutkan percakapan (Hansson & 

Jones, dalam Brehm et al, 2002). Individu yang 

kesepian tampak ragu atau menolak dalam 

mengembangkan keakraban hubungan yang dimiliki 

dan menunjukkan tingkat keterbukaan diri yang 

buruk dalam berkomunikasi (Davis et. al, dalam 

Brehm et al, 2002). 

2) Karakteristik Situasional 

Faktor situasional juga bisa mempengaruhi kesepian 

individu. Situasi-situasi tertentu dapat menjadikan 

individu rentan terhadap kesepian. Sebagian hambatan 

mendasarkan  pada  waktu,  jarak serta uang. 

Karakteristik situasional  pula bisa mengurangi 
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kemungkinan  mempertahankan ikatan sosial yang 

memuaskan. 

3) Karakteristik Budaya 

Slazer (dalam Peplau dan Perlman, 1982) mengatakan 

jika kesepian dapat terjadi karena budaya tempat tinggal. 

Seperti budaya Amerika yang terlalu menekankan 

kompetisi dan kebebasan seseorang menjadikan individu 

merasakan kesepian, dikarenakan individu kurang 

memperhatikan kebutuhan akan kedekatan dengan orang 

lain.  

Leung (2002) mengungkapkan jika keterbukaan diri 

termasuk faktor yang mempengaruhi perasaan kesepian.  

4. Tipe-tipe Kesepian  

Weiss (dalam Peplau &  Goldston, 1984) mengemukakan 

jika terdapat 2 jenis kesepian yaitu: 

a. Kesepian Sosial ialah kesepian yang disebabkan oleh tidak 

terdapatnya sahabat, kerabat  ataupun orang lain dari 

kehidupan sosial yang mana aktivitas serta kepetingan 

tersebut memerlukan orang lain  yang kemudian sesuatu 

penolakan dari lingkungan sosial tersebut. 

b. Kesepian Emosional ialah kesepian yang disebabkan oleh 

tidak terdapatnya ikatan sosial dengan seorang sehingga tidak 

bisa bergantung kepada siapapun. Ikatan yang terdapat 

kurang memuaskan, ataupun merasa lingkungan sosial 

kurang mengerti dirinya. 

Menurut  Rubenstein & Shaver (Brehm, 2002) terdapat 4 

macam  perasaan orang yang kesepian yaitu: 

a. Putus Asa 

Putus asa merupakan keadaan kala orang merasa panik serta 

tidak berdaya yang menimbulkan orang melaksanakan 

peruntukan yang nekat. Pada biasanya orang yang putus asa 

mempunyai identitas ketakutan, tidak memiliki harapan, 

merasa dikucilkan, merasa tidak berdaya, merasa diancam 

serta merasa dibuang. 

 

 



16 
 

 
 

b. Impatient boredom 

Impatient boredom  merupakan  keadaan orang dimana 

megalami kebosanan terhadap diri sendiri yang disebabkan 

karena munculnya perasaan jenuh dengan diri sendiri. 

Impatient boredom  biasanya memiliki ciri-ciri seperti 

timbulnya tergesa-gesa, marah,gelisah, tidak bisa 

berkonsentrasi serta tidak aman dengan tempat yang sedang 

ditinggali. 

c. Menyalahkan diri 

Menyalahkan diri sendiri merupakan keadaan individu yang 

menyalahkan diri sendiri, memaki diri sendiri serta 

membenci dirinya sendiri, dikarenakan suatu yang terjadi 

pada dirinya. Keadaan tersebut memiliki ciri-ciri dengan 

benci pada diri sendiri, merasa bodoh, merasa dirinya tidak 

menarik, malu serta tidak nyaman. 

d. Depresi 

Depresi ialah suatu keadaan individu yang mengalami 

perasaan sedih yang berlebihan ataupun merasa tertekan. 

Depresi yang dibiarkan dalam jangka waktu lama dapat 

membuat individu nekat bunuh diri. Orang dengan tekanan 

mental umumnya dicirikan dengan merasa tertekan, rasa 

sedih yang berlebihan, menyalahkan diri sendiri, serta  

merasa terkucilkan.  

 

5. Kesepian dalam Prespektif Islam  

Kesepian merupakan perasaan yang timbul sebab ikatan 

sosial yang dipunyai kurang berarti. Walaupun dalam kondisi 

ramai, seseorang yang merasakan kesepian tetap merasa sendiri 

terutama dikala mengalami permasalahan. Seperti yang 

disebutkan dalam salah satu firman Allah SWT. yang berbunyi: 

ِر وا  اْلُمْنكا ۤاِء وا ِن اْلفاْحشا ى عا ياْنهه ى وا اِْيتاۤاِئ ِذى اْلقُْربه اِن وا ْحسا اَْلِ ْدِل وا ا ياأُْمُر بِاْلعا
 اْلباْغيِ ۞ اِنا ّللٰاه

ُرْونا   كا لاُكْم تاذا  ياِعظُُكْم لاعا

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil 

dan beruntuk kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan 

Allah melarang dari peruntukan keji, kemungkaran dan 
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permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu 

dapat mengambil pelajaran.” (Q.S.  An-Nahl : 90)  

 

Ayat Al-Qur’an di atas menjelaskan perihal baik maupun 

kurang baik yang berkaitan dengan hidup individu adalah sesuatu 

pelajaran yang diberikan oleh Allah SWT. agar  lebih memahami 

hikmah dibaliknya, ketika permasalahan  individu semakin besar 

maka lambat laun timbul perasaan menyalahkan diri sendiri dan 

perasaan kesepian timbul dengan adanya pemikiran jika tidak ada 

lagi orang yang mengertinya, menyayanginya, serta 

mendukungnya. Dalam ayat tersebut pula disebutkan bila Allah 

melarang peruntukan keji, kesepian yang terjalin dalam jangka 

panjang bisa memunculkan hal- hal yang negatif. Oleh sebab itu 

pentingnya  mendekatkan diri kepada Allah agar bebas dari 

perasaan sendiri serta kesepian. Sebab, Allah SWT tidak pernah 

meninggalkan hambanya sendirian. Allah SWT senantiasa selalu 

ada  kapan serta dimanapun hambanya berada. 

Quraish Shihab (2002) dalam Tafsir Al-Mishbah 

menjelaskan bahwa, Allah SWT berfirman: Sesungguhnya Allah 

secara  terus menerus memerintahkan siapa pun di antara hamba-

hamba-Nya untuk berlaku adil dalam hal perilaku, perkataan, serta 

aksi, sekalipun terhadap diri sendiri dan menganjurkan berbuat 

ihsan, yaitu yang lebih utama dari keadilan, dan pula pemberian 

apa pun yang diperlukan dan selama memiliki kemampuan 

dengan tulus kepada kalangan saudara, serta diri sendiri. Manusia 

dituntut untuk menegakan keadilan sekalipun terhadap keluarga, 

ayah ibunya, dan dirinya sendiri. Keadilan utama yang dituntut 

merupakan dari diri sendiri dan terhadap dirinya sendiri dengan 

jalan meletakkan syahwat dan amarah. Jika individu merasa 

kesepian ia diharapkan untuk mendekatkan dirinya kepada Allah 

SWT dan tidak melakukan perbuatan negatif sehingga dapat 

merugikan dirinya sendiri. Karena jika tidak dengan demikian, 

maka ia tidak berlaku adil, yaitu tidak menempatkan sesuatu 

sebagaimana sewajarnya. Oleh karena itu, manusia seharusnya 

tidak merasa sendiri di dunia ini, meskipun tidak memiliki 

kerabat, keluarga yang disamping kita, tetapi masih ada Allah 

yang bisa kita jadikan sandaran. 
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Allah SWT menjawab dengan firmannya dalam surat Ar-

Ra’d ayat 28 yang berbunyi:  

ى ِنُّ اْلقُلُْوُب ۗ  ِ تاْطما
ِ ۗ ااَلا بِِذْكِر ّللٰاه ى ِنُّ قُلُْوبُهُْم بِِذْكِر ّللٰاه تاْطما نُْوا وا ما  الاِذْينا اه

Artinya : “(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka 

menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya 

dengan mengingat Allah-lah hati menjadi tenteram “. (Q.S.  Ar-

Rad :28)  

 

Kata تطمئن dalam ayat tersebut diartikan bak ketentraman 

hati atau ketenangan hati. Kedekatan kita lakukan dengan 

senantiasa mengingat Allah SWT membuat hati menjadi tenang,  

dengan cara sholat ataupun dengan dzikir. Hal paling mudah yang 

bisa dilakukan agar mengingat Allah SWT. merupakan dengan 

berdzikir baik secara lisan kita memuji-Nya, ataupun amal baik 

dengan melaksanakan seluruh perintah-Nya, menjauhi segala 

larangan-Nya serta dengan hati yang senantiasa mengingat seluruh 

nikmat pemberian-Nya. Dzikir itu dimaksudkan untuk mendorong 

hati menuju kebesaran dan kekuasaan Allah SWT. 

Penjelasan di atas sesuai dalam Tafsir Al-Mishbah, 

Quraish Shihab (2002) menjelaskan bahwa ketentraman yang 

berada di dada individu disebabkan karena dzikrullah, yakni 

mengingat Allah atau karena ayat-ayat Allah SWT yaitu Al-

Qur’an. Sungguh camkanlah bahwa dengan hanya mengingat 

Allah hati menjadi tentram. Orang-orang yang beriman dan 

beramal sholeh, tidak akan meminta bukti-bukti tabahan dan bagi 

mereka itulah kehidupan yang penuh dengan kebahagian di dunia 

dan di akhirat. Dan bagi mereka juga tempat kembali yang baik 

yaitu surga. 

B. Dukungan Keluarga 

1. Pengertian Dukungan Keluarga 

Keluarga adalah orang yang paling dekat dengan 

individu. Friedman, dkk (2010) berpendapat jika keluarga 

merupakan kelompok kecil dengan individu yang saling 

terhubung serta bergantung secara erat. Dukungan keluarga 

dianggap sebagai uluran tangan yang diberikan anggota keluarga 
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untuk memberikan kenyaman fisik dan psikologis pada individu 

yang sedang berada di situasi stress (Taylor, 2006). Pendapat lain 

juga diungkapkan oleh Susilawati (2013) bahwa dukungan 

keluarga merupakan bantuan yang bisa diberikan kepada anggota 

keluarga lain seperti barang, jasa, nasihat dan  informasi yang 

dapat membuat seseorang yang penerima dukungan merasakan 

kasih sayang, dihargai dan merasakan ketentraman. Sarafino serta 

Smith (2011) menganggap dukungan keluarga sebagai perasaan 

nyaman, perhatian, menghargai, memberikan pertolongan serta 

penerimaan dari keluarga yang membuat seseorang merasa 

dicintai. 

Berdasarkan  definisi-definisi tersebut bisa disimpulkan 

jika dukungan keluarga adalah sumber bantuan, motivasi, serta 

dukungan yang akan diiterima oleh seseorang dari orangtua 

maupun anggota keluarga lainnya dalam bentuk bantuan 

finansial,  emosional, instrumental, dan lainnya yang bisa 

menjadikan seseorang merasakan kenyamanan, dihargai, serta 

dicintai ketika individu merasakan kesulitan sehingga dapat 

memberikan manfaat berupa emosional atau pengaruh bagi 

perilaku orang tersebut.  

2. Aspek-aspek Dukungan Keluarga  

Sarafino dan Smith (2011) memaparkan jika dukungan 

keluarga mempunyai 4 aspek yakni:  

a. Dukungan Informasi 

Dukungan informasi bisa dalam bentuk arahan, nasehat 

ataupun sugesti tentang seperti apa seseorang menjalankan 

suatu hal dengan baik atau bisa digunakan untuk 

mengungkapkan masalah. Dukungan bisa berupa pemberian 

informasi yang diperlukan oleh orang lain. Manfaat yang bisa 

di dapat dari dukungan informasi yaitu menekan timbulnya 

suatu stressor karena informasi yang didapatkan bisa 

memberikan aksi sugesti yang khusus pada seseorang. Aspek-

aspek dalam dukungan ini adalah usulan, nasehat, petujuk, 

saran, dan pemberian informasi.  
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b. Dukungan Emosional 

Dukungan emosional adalah dukungan yang menyangkut rasa 

kasih sayang, empati, dan peduli terhadap seseorang yang 

dapat membantu penguasaan terhadap emosi sehingga bisa 

memberikan rasa dihargai, nyaman, diperhatikan dan dicintai. 

Dukungan emosional yang dapat diberikan seperti dukungan 

yang diwujudkan dalam bentuk kasih sayang, adanya 

kepercayaan, mendengarkan dan  perhatian. 

c. Dukungan Penghargaan   

Dukungan penghargaan dianggap sebagai ungkapan rasa 

hormat atau penghargaan dan penilaian positif. Dukungan 

penghargaan juga bisa berbentuk pujian  atau hadiah atas apa 

yang dilakukan oleh seseorang. Dukungan penghargaan juga 

membimbing serta menengahi pemecahan masalah, sebagai 

sumber support, penghargaan dan perhatian dari anggota 

keluarga.  

d. Dukungan Instrumental    

Dukungan instrumental berupa pertolongan secara langsung 

atau nyata, seperti memberikan uang, meminjami barang atau 

membantu saudara yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh 

individu lain. Bantuan finansial untuk biaya pengobatan, 

pemulihan maupun biaya hidup sehari-hari selama seseorang 

tersebut belum dapat menolong dirinya sendiri. 

Selain itu, aspek-aspek dukungan keluarga menurut 

House dan Kahn (1985) adalah:  

a. Dukungan emosi  

Dukungan emosional dapat berupa perasaan nyaman, merasa 

dicintai maupun perhatian sehingga individu yang 

menerimanya merasa berharga. Pada dukungan emosional ini 

keluarga menyediakan tempat istirahat dan memberikan 

semangat kepada ibu pekerja sehingga ibu pekerja tidak 

merasa stres saat menjalani semua tanggung jawab sebagai 

ibu dan pekerja.  

b. Dukungan informasi  

Dukungan ini dapat berupa pemberian solusi, saran, atau 

respon tentang apa yang telah maupun yang akan dilakukan 
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oleh individu. Keluarga memberikan informasi tentang 

tindakan dan sikap bagi individu dalam mengatasi konflik 

keluarga dan pekerjaan. keluarga yang memberikan umpan 

balik dari permasalahan akan lebih dapat mengatasi konflik 

yang terjadi.  

c. Dukungan peralatan  

Dukungan peralatan meliputi penyediaan dukungan seperti, 

memberikan bantuan finansial dan bantuan secara nyata. 

Bantuan secara langsung juga akan membantu individu dalam 

mengatasi permasalahan yang dialami. Seperti saat individu 

memberi atau meminjamkan uang dan membantu pekerjaan 

rumah maupun pekerjaan sehari-hari. Dukungan nyata paling 

efektif bila individu menghargai setiap jasa dan barang yang 

telah diberikan yang akan menurunkan tingkat depresi pada 

individu.  

Berdasarkan literatur yang telah didapatkan, peneliti 

menggunakan acuan aspek yang dikemukan oleh Sarafino dan 

Smith (2011) yaitu dukungan emosional, dukungan instrumental, 

dukungan informasi dan dukungan penghargaan. Aspek yang 

dikemukan oleh Sarafino dan Smith dapat dengan jelas 

menggambarkan dukungan keluarga secara mendalam dan detail, 

selain itu aspek-aspek Sarafino juga sering dipakai oleh 

penelitian-penelitian sebelumnya. 

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Dukungan Keluarga  

Menurut Sarafino & Smith (2011) beberapa faktor yang 

mempengaruhi dukungan keluarga yaitu:  

a. Penerimaan 

Dukungan ini lebih kepada proses merasakan apa yang sedang 

dibutuhkan oleh orang yang memerlukan bantuan, jangan 

sampai muncul rasa tidak nyaman saat menerima bantuan 

tersebut.  

b. Kemampuan  

Seseorang yang menerima dukungan akan melihat keadaan 

pemberi dukungan tersebut, ia akan berat untuk menerima jika 

mengetahui bahwa ia tidak tepat dalam memberikan bantuan 

atau memiliki sumber daya yang dibutuhkan.  
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c. Jenis kelamin  

Wanita kurang menerima dukungan dari pasangan mereka 

daripada pria yang tampaknya sangat bergantung pada teman 

wanita untuk dukungan yang diberikan.  

Selain itu, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 

dukungan keluarga Menurut Friedman (2008), ada bukti kuat dari 

hasil penelitian yang menyatakan bahwa keluarga besar dan 

keluarga kecil secara kualitatif menggambarkan pengalaman-

pengalaman perkembangan. Anak-anak yang berasal dari 

keluarga kecil menerima lebih banyak perhatian daripada anak-

anak yang berasal dari keluarga yang lebih besar. Selain itu 

dukungan keluarga yang diberikan oleh orang tua (khususnya 

ibu) juga dipengaruhi oleh usia. Menurut Friedman (2008), ibu 

yang masih muda cenderung untuk lebih tidak bisa merasakan 

atau mengenali kebutuhan anaknya dan juga lebih egosentris di 

bandingkan ibu-ibu yang lebih tua. 

Hal ini yang mempengaruhi faktor-faktor dukungan 

keluarga lainnya adalah kelas ekonomi orang tua. Kelas sosial 

ekonomi meliputi tingkat pendapatan atau pekerjaan orang tua 

dan tingkat pendidikan. Dalam keluarga kelas menengah, suatu 

hubungan yang lebih demokratis dan adil mungkin ada, 

sementara dalam keluarga kelas bawah, hubungan yang ada lebih 

otoritas dan otokrasi. Selain itu orang tua dan kelas sosial 

menengah mempunyai tingkat dukungan, afeksi dan keterlibatan 

yang lebih tinggi daripada orang tua dengan kelas sosial bawah 

(Friedman, 2008). Faktor lainnya adalah adalah tingkat 

pendidikan, semakin tinggi tingkat pendidikan kemungkinan 

semakin tinggi dukungan yang diberikan pada keluarga yang 

sakit 

4. Sumber Dukungan Keluarga  

Dukungan sosial keluarga mengacu pada dukungan sosial 

yang dipandang oleh keluarga sebagai sesuatu yang dapat diakses 

diadakan untuk keluarga (dukungan sosial bisa atau tidak 

digunakan, tetapi anggota keluarga memandang bahwa orang yang 

bersifat mendukung selalu siap memberikan pertolongan dan 

bantuan jika diperlukan). Dukungan sosial keluarga dapat berupa 
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dukungan sosial keluarga internal, seperti dukungan dari suami 

istri atau dukungan dari saudara kandung atau dukungan sosial 

keluarga eksternal. 

Menurut Pender (2001), memahami dukungan sosial 

dalam konteks budaya membutuhkan pengetahuan tentang 

karakteristik budaya yang membentuk menerima dan memberikan 

dukungan. Beberapa system dukungan sosial yang relevan dengan 

kesehatan telah diidentifikasi melalui dukungan system rekan 

yang terdiri dari orang-orang yang fungsi informal untuk 

memenuhi kebutuhan orang lain. Banyak dari orang-orang ini 

telah menjumpai suatu pengalaman yang memiliki pengaruh besar 

dalam hidup mereka sendiri dan penyesuaian berhasil dicapai dan 

pertumbuhan. Karena pemahaman pribadi, nasihat utama yang 

mereka cari sehubungan dengan menyelesaikan masalah yang 

menjadi perhatian langsung dengan yang mereka akrab. Sistem 

dukungan agama yaitu suatu dukungan seperti tempat pertemuan 

religius merupakan system bagi individu karena system nilai, 

seperangkat keyakinan tentang tujuan hidup, tradisi ibadah dan 

satu set panduan untuk hidup, yang merupakan dukungan sosial 

keluarga eksternal.   

C. Keterbukaan Diri 

1. Pengertian Keterbukaan Diri  

Keterbukaan diri adalah aktivitas mengungkapkan 

informasi atau data  mengenai diri individu kepada individu lain 

(West & Turner, 2008). Informasi pribadi yang dapat diberikan 

seperti hobi menulis atau tujuan hidup dari individu tersebut. West 

dan Turner (2008) mengatakan bahwa keterbukaan diri bisa 

membantu individu untuk melakukan keakraban dan kedekatan 

dengan individu lainnya dalam berkomunikasi. Ada dua syarat 

yang harus terpenuhi untuk melakukan keterbukaan diri, dimana 

seseorang dengan sengaja memberikan informasi mengenai 

dirinya serta seseorang yang menerima informasi harus percaya 

informasi tersebut. Wood (2012) mengungkapkan bahwa 

keterbukan diri merupakan pemberian  informasi tentang dirinya 

yang umumnya tidak diketahui oleh orang lain. 
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Seseorang yang melakukan keterbukaan diri, memberikan fakta 

yang bersifat pribadi terkait dirinya. Hal tersebut dapat berupa 

ketakutan, harapan, pikiran perasaan, serta pengalaman individu. 

Melakukan keterbukaan diri cenderung mengajak 

seseorang agar melakukan keterbukaan diri pula (Wood, 2012). 

Hal tersebut terjadi  karena adanya sikap saling percaya antara 

satu individu dengan individu lain. Proses untuk melakukan 

keterbukaan diri biasanya memiliki kecendrungan mengikuti 

norma timbal balik. Jika individu memberitahukan sesuatu 

yang bersifat personal maka akan cendrung memberikan 

reaksi yang sama.Pada umumnya, setiap individu 

mengharapkan perlakuan sama seperti yang mereka 

lakukan. 

Berdasarkan dari beberapa definisi bisa disimpulkan jika 

keterbukaan diri merupakan perilaku yang disadari ataupun tidak 

disadari untuk memberi informasi terkait dirinya kepada 

seseorang dimana data atau informasi belum diketahui oleh orang 

tersebut. Informasi yang diberikan bersifat deskriptif ataupun 

evaluatif.  Kedalaman dan keterbukaan diri seseorang tergantung 

pada kondisi individu dan orang yang dia diajak berinteraksi. 

Ketika individu berinteraksi dengan menyenangkan, akan 

menimbulkan rasa aman, serta bisa membangkitkan semangat 

sehingga individu akan lebih mudah untuk membuka diri.  

2. Aspek- Aspek Keterbukaan Diri 

Keterbukaan diri untuk tiap orang  berbeda dalam perihal 

kelima aspek  berikut ini Altaman dan Taylor (dalam Gainau 

2009). 

a. Ketepatan 

Perihal ketepatan  mengarah pada individu yang 

mengatakan informasi pribadi dengan relevan serta peristiwa 

dimana individu ikut serta atau tidak. Keterbukaan diri yang 

sesuai bisa menaikkan reaksi positif dari individu atau pendengar. 

Pernyataan negatif berhubungan dengan penilaian diri yang 

bersifat menyalahkan diri, sedangkan pernyataan positif berkaitan 

dengan pernyataan dalam kategori pujian. 
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b. Motivasi 

Motivasi berkenaan dengan dorongan individu untuk 

mengatakan mengenai dirinya sendiri kepada orang lain. 

Dorongan dapat berasal dari dalam diri ataupun dari luar. 

Dorongan yang berasal dari dalam berkaitan dengan 

keinginan serta tujuan individu yang melakukan keterbukaan 

diri. 

c. Waktu 

Waktu menjadi bagian penting bagi seseorang yang  ingin 

melakukan keterbukaan diri. Karena pada dasarnya 

pemilihan waktu yang sesuai akan menentukan seseorang 

dapat terbuka atau tidak. Seseorang yang akan melakukan 

keterbukaan diri harus memperhatikan keadaan  orang lain, 

apabila waktu yang digunakan kurang tepat seperti ketika 

seseorang sedang kelelahan atau dalam keadaan sedih, 

biasanya individu tersebut cendrung kurang terbuka dengan 

orang lain.  

d. Keintensifan 

Keintensifan individu ketika melakukan keterbukaan diri 

tergantung kepada siapa individu mengungkapkan informasi 

mengenai dirinya.  Apakah teman dekat, teman biasa, orang 

tua, orang yang baru kenal. 

e. Kedalaman dan keluasan 

Dalam hal ini terdapat dua dimensi mengenai keterbukaan 

diri  yaitu keterbukaan diri yang dangkal dan yang dalam. 

Keterbukaan diri yang dangkal biasanya diungkapkan 

kepada orang yang baru dikenal. Hal-hal yang mungkin 

dikatakan dapat seperti  nama, daerah asal dan alamat. 

Sedangkan keterbukaan diri yang dalam, dikatakan kepada 

individu yang mempunyai hubungan dekat (intimacy). 

Individu yang memberikan informasi mengenai dirinya 

secara mendalam dilakukan hanya dengan seseorang yang 

benar-benar dipercaya dan akrab dengan dirinya, seperti 

orang tua, teman dekat dan kekasih. Semakin dekat 

hubungan individu dengan individu lain, maka akan semakin 

terbuka kepada orang tersebut. 
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Selain itu, aspek-aspek keterbukaan diri juga 

diungkapkan oleh Leung (2002) yang membagi 5 aspek 

keterbukaan diri, yaitu : 

1. Control of depth  

Seberapa dalam individu mengungkapkan informasi tentang 

dirinya sendiri. Apakah individu hanya mengungkapkan hal-

hal yang bersifat umum atau pengungkapan diri tentang 

informasi yang bersifat intim atau pribadi. Keterbukaan diri 

yang baik adalah yang bersifat pribadi tentang dirinya 

sendiri.  

2. Accuracy 

Ketepatan pengungkapan diri individu dipengaruhi oleh 

seberapa besar individu memahami tentang dirinya. 

Pemahaman yang besar individu tentang dirinya akan 

membuat informasi yang diungkapkan semakin tepat. 

Keterbukaan diri yang baik adalah ketika individu tidak 

menambah atau mengurangi informasi yang sebenarnya 

sehingga lawan bicaranya dapat mengetahui informasi 

dengan jelas dan tepat. 

3. Amount of disclosure  

Berkaitan dengan seberapa banyak individu membuka 

mengenai diri sendiri. Keterbukaan diri dapat diukur melalui 

banyaknya frekuensi dan juga durasi waktu yang digunakan 

seseorang untuk membuka diri terhadap orang lain. 

Keterbukaan diri yang baik adalah keterbukaan diri yang 

banyak tetapi membutuhkan waktu yang sedikit untuk 

mengutarakan maksud atau tujuan. 

4. Valence  

Berkaitan dengan isi dari apa yang diungkapkan individu, 

dimana hal tersebut bersifat lebih positif dan diinginkan, 

atau lebih negatif dan tidak diinginkan. Valensi merupakan 

hal positif atau negatif yang dinyatakan dalam keterbukaan 

diri. Pernyataan yang baik dalam keterbukaan diri meliputi 

hal-hal yang menyenangkan didengar ataupun yang tidak 

menyenangkan dari diri individu. 
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5. Intent of disclosure  

Berkaitan dengan apakah individu menyadari apa yang 

mereka ungkapkan. Seperti kemampuan individu untuk 

mengutarakan informasi yang ingin diungkapkan kepada 

orang lain, serta kemampuan individu untuk mengontrol 

informasi yang sedang diungkapkan. Semakin luas informasi 

yang diungkapkan maka akan semakin akrab hubungan yang 

terjadi 

Berdasarkan aspek-aspek diatas dapat disimpulkan 

bahwa aspek keterbukaan terdiri dari ketepatan, motivasi, waktu, 

keintensifan, serta kedalaman dan keluasan. 

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keterbukaan Diri 

Devito (1986) mengemukakan beberapa faktor yang 

mempengaruhi pengungkapan diri, yaitu:  

a. Keterbukaan diri orang lain (the dyadic effect)  

Keterbukaan diri orang lain menyatakan secara tidak 

langsung bahwa dalam proses pengungkapan diri terdapat 

efek spiral (saling berhubungan) dimana setiap keterbukaan 

diri individu diterima sebagai stimulus untuk penambahan 

keterbukaan diri pendengar. Keterbukaan diri diantara kedua 

individu akan semakin baik jika pendengar bersikap positif 

dan menguatkan.  

b. Jumlah pendengar  

Sejumlah ketakutan yang dimiliki individu dalam membuka 

diri membuat keterbukaan diri lebih efektif dilakukan dalam 

jumlah pendengar yang sedikit. Dalam keterbukaan diri akan 

lebih mudah bagi individu untuk menghadapi reaksi satu 

orang daripada reaksi kelompok yang terdiri dari empat atau 

lima orang. Satu pendengar memudahkan individu dalam 

mengontrol apakah keterbukaan diri individu harus 

dilanjutkan atau dihentikan dibandingkan sejumlah 

pendengar yang memiliki sejumlah respon. Jumlah 

pendengar lebih dari satu akan menghasilkan variasi respon 

dan apa yang diungkapkan individu akan dianggap sebagai 

hal yang umum karena banyak orang yang tahu.  
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c. Topik  

Sidney M. Jourard menyatakan bahwa keterbukaan diri 

mengenai minat, sikap dan pendapat, serta pekerjaan uang 

lebih sering dibicarakan daripada kepribadian dan fisik. 

d. Nilai Nilai yaitu hal-hal positif atau negatif yang 

diungkapkan.  

Keterbukaan diri tentang hal-hal positif lebih disukai 

daripada hal-hal negatif. Hal ini dikuatkan oleh penelitian 

yang menunjukkan bahwa individu akan mengembangkan 

ketertarikan pada orang yang memberikan keterbukaan diri 

yang positif kepada individu.  

e. Jenis kelamin  

Secara umum, banyak penelitian yang mengindikasikan 

bahwa perempuan lebih terbuka daripada laki-laki. Namun, 

tidak ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki dalam 

jumlah dan tingkatan keterbukaan diri.  

f. Ras, kebangsaan, dan umur Individu kulit hitam lebih jarang 

mengungkapkan diri dibandingkan individu kulit putih. 

Dilihat dari kebangsaan, individu di USA lebih 

mengungkapkan diri daripada individu di Jerman, Inggris, 

atau Timur Tengah. Dari usia, keterbukaan diri meningkat 

pada usia 17-50 tahun dan menurun setelah itu.  

g. Hubungan dengan penerima informasi  

Seseorang yang menjadi tempat bagi individu untuk 

membuka diri akan mempengaruhi kemungkinan dan 

frekuensi keterbukaan diri. Individu cenderung 

mengungkapkan diri pada seseorang yang hangat, penuh 

pemahaman, memberi dukungan, dan mampu menerima 

individu apa adanya. 

4. Fungsi Keterbukaan Diri  

Menurut Derlega & Grzelak (dalam Dayakisni & 

Hudaniah, 2003) ada lima fungsi keterbukaan diri, yaitu:  

a. Ekspresi  

Individu dapat saja mengalami kekecewaan atau 

kegembiraan dalam menjalani kehidupan dan individu akan 
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merasa senang ketika menceritakannya pada orang yang 

sudah dipercaya. Dengan keterbukaan diri, individu 

mendapat kesempatan untuk mengekspresikan perasaan. 

b. Penjernihan diri  

Dengan saling berbagi rasa serta menceritakan masalah yang 

sedang dihadapi, individu berharap memperoleh penjelasan 

dan pemahaman orang lain akan masalah yang sedang 

dihadapinya sehingga pikiran individu menjadi lebih jernih 

dan dapat melihat inti persoalan.  

c. Keabsahan sosial  

Setelah individu membicarakan sesuatu, pendengar biasanya 

akan memberikan tanggapan. Dengan demikian, individu 

akan mendapatkan informasi yang bermanfaat tentang 

kebenaran pandangan individu. Individu dapat memperoleh 

dukungan atau sebaliknya.  

d. Kendali sosial  

Individu dapat mengemukakan atau menyembunyikan 

informasi tentang dirinya untuk mengadakan kontrol sosial 

misalnya, individu akan mengatakan sesuatu yang dapat 

menimbulkan kesan yang baik tentang dirinya.  

e. Perkembangan hubungan  

Saling berbagi rasa dan informasi tentang diri kepada orang 

lain serta saling mempercayai penting dalam merintis suatu 

hubungan sehingga akan semakin meningkatkan derajat 

keakraban.  

5. Manfaat Keterbukaan Diri  

Beberapa manfaat keterbukaan diri yang dikemukaan 

oleh Devito (1986) yaitu: 

a. Pengetahuan diri  

Membuka diri membuat individu mendapatkan perspektif 

baru tentang dirinya dan pemahaman yang lebih baik tentang 

perilakunya.  

b. Kemampuan mengatasi kesulitan  

Melalui keterbukaan diri individu akan lebih mampu 

menanggulangi masalah atau kesulitan, khususnya perasaan 
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bersalah. Salah satu ketakutan pada individu adalah tidak 

diterima lingkungan karena sesuatu yang pernah individu 

lakukan, perasaan dan/atau sikap tertentu yang dimiliki. 

Individu percaya hal itu menjadi dasar penolakan sehingga 

individu membangun rasa bersalah. Dengan membuka 

perasaan sebenarnya dan mendapat dukungan, individu 

menjadi lebih siap untuk mengatasi perasaan bersalahnya. 

Penerimaan diri akan sulit tanpa keterbukaan diri. Jika 

individu merasa ditolak, maka individu cenderung menolak 

dirinya juga. Melalui keterbukaan diri dan dukungan yang 

didapat, individu akan menempatkan dirinya pada posisi yang 

lebih baik dan lebih mungkin mengembangkan konsep diri 

yang positif. 

c. Pelepasan energi  

Menyimpan suatu rahasia dan tidak mengungkapkannya 

membutuhkan energi yang lebih banyak untuk hidup. Dalam 

kondisi rahasia, individu selalu berjaga-jaga agar rahasia 

tersebut tidak terbongkar. Dengan mengungkapkan diri, 

individu membebaskan diri dari topeng yang dipakainya.  

d. Komunikasi yang efektif  

Keterbukaan diri dapat memperbaiki komunikasi. Individu 

dapat memahami pesan orang lain ketika individu memahami 

orang tersebut secara individual sehingga individu tahu 

apakah orang itu sedang serius atau sedang bercanda. 

Keterbukaan diri adalah kondisi yang penting untuk 

mengenal orang lain. Individu dapat hidup bersama seseorang 

selama bertahun-tahun, tetapi jika orang itu tidak pernah 

membuka dirinya, individu tidak akan memahami orang itu 

sebagai pribadi yang utuh.  

e. Kedalaman hubungan  

Keterbukaan diri penting untuk membina hubungan yang 

bermakna diantara dua orang. Melalui keterbukaan diri, 

individu memberitahu orang lain bahwa individu 

mempercayai orang tersebut, menghargainya, serta peduli 

terhadap orang dan hubungan tersebut. Kondisi ini akan 

membuat orang lain mau membuka diri dan terbentuklah 
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awal dari suatu hubungan yang bermakna yaitu suatu 

hubungan yang jujur dan terbuka bukan sekadar hubungan 

seadanya. 

f. Kesehatan psikologis  

Penelitian yang dilakukan James Pennebacker menyimpulkan 

bahwa orang yang membuka diri lebih sulit untuk terkena 

penyakit daripada yang tidak. Pengungkapan diri dapat 

melindungi tubuh dari stress. Contohnya, individu yang 

kehilangan pasangan lebih rentan terhadap penyakit bila tidak 

mengungkapkan diri dengan berbagi kesedihan bersama 

orang lain.  

 

D. Mahasiswa Perantau 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2021)  mahasiswa 

merupakan seseorang yang belajar di jenjang perguruan tinggi.  

Menurut Daldiyono 2009) Mahasiswa adalah  individu yang telah 

lulus dari Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) dan sedang 

menempuh proses belajar di pendidikan tinggi dan melakukan proses 

sosialisasi. Mahasiswa belajar pada jenjang perguruan tinggi untuk 

mempersiapkan dirinya bagi suatu keahlian jenjang pendidikan tinggi 

meliputi pendidikan diploma, sarjana, magister atau spesialis 

(Budiman, 2006). Menurut Hurlock (2000) mahasiswa berada pada 

periode peralihan dari masa remaja akhir memasuki periode 

perkembangan dewasa awal. Berdasarkan rentang usia, mahasiswa 

berada pada usia antara 17 hingga 25 tahun (Papalia, 2009).  

Merantau adalah pergi ke daerah lain (KBBI, 2021) Menurut 

Naim (1984), terdapat enam unsur pokok merantau, yaitu : 

a. Meninggalkan kampung halaman  

b. Dengan kemauan sendiri  

c. Untuk jangka waktu yang lama atau tidak  

d. Dengan tujuan mencari penghidupan, menuntut ilmu atau 

mencari pengalaman  

e. Biasanya dengan maksud kembali pulang  

f. Merantau adalah lembaga sosial, dalam arti kebiasaan atau 

perilaku yang dilakukan oleh banyak orang, yang membudaya.  
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Berdasarkan uraian di atas, yang dimaksud dengan 

mahasiswa perantau adalah orang yang pergi meninggalkan kampung 

halamannya ke daerah lain yang berusia 17 – 25 tahun untuk menuntut 

ilmu di perguruan tinggi dalam rangka mempersiapkan diri dalam 

pencapaian suatu keahlian tingkat diploma atau sarjana serta 

melaksanakan proses sosialisasi. 

E. Hubungan Dukungan Keluarga dan Keterbukaan Diri 

dengan Kesepian pada Mahasiswa Perantau 

Mahasiswa perantau adalah orang yang meninggalkan 

kampung halaman dengan keinginan sendiri untuk menempuh 

pendidikan di perguruan tinggi. Mahasiswa dikategorikan pada tahap 

perkembangan masa remaja  akhir hingga dewasa awal dengan 

rentang usia 18- 25 tahun. Pada tahap ini seorang mahasiswa perantau 

mempunyai tugas untuk dapat membiasakan diri dengan lingkungan 

baru, mandiri, serta bisa bertanggung jawab terhadap sikap serta 

perilakunya. Bagi mahasiswa perantau mungkin akan sulit untuk 

melakukan penyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Namun, hal  

ini telah menjadi resiko ataupun tanggung jawab yang wajib dipenuhi 

sebab mahasiswa merupakan makhluk sosial yang membutuhkan 

individu lain untuk interaksi dalam kehidupannya. Dengan adanya 

tuntutan tersebut dapat  memunculkan tekanan pikiran untuk 

mahasiswa perantau dan perasaan kesepian sebab berjauhan dengan 

orang tua, saudara, dan sahabatnya. Kesepian yang dialami oleh 

mahasiswa perantau ini disebabkan belum terjadinya keintiman 

sehingga belum mempunyai jalinan personal yang dekat.  

Kesepian merupakan kondisi yang terjalin akibat dari 

minimnya kualitas ikatan dengan orang lain. Oleh sebab itu, individu 

yang kesepian memiliki harapan yang besar terhadap kedekatan sosial. 

Kesepian bisa dirasakan oleh berbagai rentang umur, dari anak muda 

hingga berusia lanjut usia. Kesepian  banyak terjadi pada individu 

dengan usia 18-34 tahun  (Mental Health Foundation, 2010). Pada usia 

ini seseorang menghadapi perbedaan dalam segi fisik, kognitif, 

ataupun psikososialnya. Perihal ini lah yang melatarbelakangi 

munculnya gejolak dalam diri anak muda. Seseorang yang kesepian 

seringkali merasa tidak bermanfaat, tersingkirkan, serta tidak memiliki 
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tujuan hidup sehingga cenderung enggan untuk melakukan aktivitas 

yang produktif dikala sendirian. Peplau dan Perlman mengatakan 

bahwa kesepian merupakan perasaan kehilangan serta ketidakpuasan 

yang terjadi karena ketidaksesuaian antara jenis ikatan sosial yang 

diinginkan dengan jenis ikatan sosial yang dimiliki (Papalia & 

Feldman, 2009). Ada berbagai pendapat yang mengemukakan bahwa 

kesepian terkait langsung dengan keterbatasan dukungan sosial 

sehingga sarana bantuan bagi seseorang juga menjadi terbatas.  Oleh 

karena itu dukungan keluarga sangat dibutuhkan bagi tiap indivu 

terutama mahasiswa perantau dimana ia sedang menyesuaikan dengan 

lingkungan baru, memulai sebuah kehidupan yang berbeda dari 

sebelumnya. Dimana ia tinggal jauh dari orang tua dan teman-

temannya sehingga dukungan sangatlah diperlukan terutama 

dukungan keluarga.  

Dukungan keluarga bisa memberikan rasa aman, nyaman,  

diterima, dimengerti serta diakui. Oleh karenanya, hal tersebut  

memberikan dampak positif bagi mahasiswa perantau. Dukungan 

keluarga sangat berperan penting dalam memberikan perhatian dan 

kepedulian kepada mahasiswa perantau untuk membuat persepsi yang 

positif terhadap diri sendiri. Ketika mahasiswa perantau sedang 

mengalami konfilik yang tidak dapat terselesaikan seperti perasaan 

kesepian, tidak dihargai atau konflik lainnya maka mahasiswa 

perantau dapat meminta bantuan maupun saran kepada keluarga serta  

meminta dukungan secara emosional ataupun hal lain yang dapat 

menenangkan pikiran sehingga dapat menyelesaikan permasalahan 

yang ada dengan baik dan bijak.  Selain itu, dukungan keluarga 

menurut Sarafino dan Smith (2011) menganggap dukungan keluarga 

sebagai perasaan nyaman, perhatian, pertolongan, penghargaan serta 

penerimaan dari keluarga yang membuat seseorang merasa dicintai.  

Dalam penelitian sebelumnya oleh Imam Munandar, Sugianto 

Hadi, Vita Maryah (2017) mengenai  Hubungan Dukungan Keluarga 

Dengan Tingkat Kesepian Pada Lansia Yang Ditinggal Pasangan Di 

Desa Mensere,  terdapat hubungan yang signifikan antara dukungan 

keluarga dengan tingkat kesepian pada lansia ditinggal pasangan di 

Desa Mensere. Dalam penelitian tersebut sebagian besar lansia 

mengalami tingkat kesepian sebanyak 32 orang (91,40%), ada sedikit 
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yang tidak mengalami kesepian (8,60%). Beyene, Becker, & Mayen 

(dalam Brehm, 2002), menjelaskan bahwa ketakutan akan kesepian 

merupakan gejala yang amat dominan terjadi pada lansia. Hasil 

penelitian tersebut mendukung penelitian de Jong Gierveld, bahwa 

ada hubungan dukungan keluarga dengan tingkat kesepian pada lansia 

yang ditinggal pasangan di Banda Aceh, hal tersebut dikarenakan 

pemilihan tempat tinggal merupakan faktor penting terhadap kesepian 

dan hal tersebut mampengaruhi secara langsung ataupun tidak 

langsung. Hasil yang diperoleh yaitu individu yang hidup dengan 

keluarga mempunyai tingkat kesepian yang rendah dari pada lansia 

yang tinggal sendiri. 

Ada berbagai pendapat yang mengatakan jika kesepian 

berhubungan langsung dengan keterbatasan dukungan keluarga. 

Fressman dan Lester (dalam Gunarsa, 2004) menerangkan jika 

dukungan keluarga merupakan prediktor bagi munculnya kesepian. 

Pada hal ini yang dimaksudkan yaitu individu yang kurang 

mendapatkan dukungan keluarga lebih berpeluang merasakan 

kesepian, sedangkan individu yang mendapatkan dukungan keluarga 

secara lebih baik tidak terlalu merasa kesepian.  

Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mengurangi 

perasaan kesepian adalah dengan melakukan keterbukaan diri atau 

membagikan informasi mengenai dirinya kepada orang lain. Informasi 

yang diberikan bisa berupa perasaan, pikiran, ide-ide, tujuan, cita-cita, 

keberhasilan, kegagalan-kegagalan, atau  hal- hal lain yang disukai 

dan tidak disukai. Ketika seseorang mengalami kesepian, dan tidak 

mampu membagi perasaan dengan orang lain, maka hal ini 

mendorong individu melakukan hal-hal negatif. Konsep ini disebut 

dengan keterbukaan diri. Menurut  Dayakisni serta Hudaniah, (2009) 

keterbukaan diri merupakan sikap individu yang memberikan 

informasi mengenai diri individu sendiri kepada individu lain dimana 

hal tersebut dijalankan secara disadari maupun tidak disadari. Leung 

(2002)  juga berpendapat jika faktor yang berpengaruh pada 

keterbukan diri merupakan perasaan kesepian. Apabila individu 

kehilangan kemampuan untuk memberi dan menerima sikap timbal 

balik dalam membentuk suatu ikatan maka bisa menimbulkan 

kesepian (dalam Lake, 1986). Sebaliknya seseorang yang mudah 
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melakukan interaksi biasanya mampu untuk melakukan sikap timbal 

balik. Perihal ini pula terjadi pada keterbukaan diri sebab terdapatnya 

faktor diadik (dalam DeVito, 1986). 

Bersumber pada riset yang dilakukan oleh Nurul Hikma 

(2017) dengan judul penelitian “Hubungan Antara Keterbukaan Diri 

Dengan Kesepian Pada Mahasiswa Tahun Pertama Di Fakultas 

Psikologi Uin Suska Riau” dengan hasil penelitian menunjukan ada 

hubungan negatif antara Keterbukaan Diri dengan kesepian pada 

mahasiswa tahun pertama di fakultas psikologi UIN Suska Riau (r= -

0,550; p= 0,000). Pada penelitian ini Keterbukaan Diri memberikan 

sumbangan efektif sebesar 30%. Analisa menampilkan semakin 

meningkatnya kesepian maka semakin rendah keterbukaan  diri dan 

semakin rendah kesepian maka semakin tinggi keterbukaan  diri. Hasil 

riset ini menerima ataupun membuktikan hipotesa riset yang 

melaporkan jika terdapat hubungan negatif antara kesepian dengan 

keterbukaan diri yang berarti apabila suatu variabel ditingkatkan, 

maka akan meningkatkan variabel lain, serta begitu kebalikannya.  

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bagaimana 

keterkaitan yang terjalin antara dukungan keluarga dan keterbukaan 

diri dengan kesepian pada mahasiswa perantau.  

F. KERANGKA BERFIKIR  

 

 

 

  

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Berpikir Hubungan Dukungan Keluarga 

dan Keterbukaan Diri dengan Kesepian pada Mahasiswa 

Perantau 

Dukungan keluarga 

Keterbukaan diri 

 

Kesepian 
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Mahasiswa perantau merupakan seseorang  yang menempuh 

pendidikan tinggi di luar kampung halaman, dan harus tinggal di luar 

daerahnya dalam jangka waktu tertentu demi  menyelesaikan 

pendidikan. Seorang mahasiswa dikategorikan pada tahap 

perkembangan  remaja akhir hingga dewasa awal dengan usia 18- 25 

tahun yakni pemantapan pendirian hidup (dalam Yusuf, 2012). 

Hurlock  (2000) mengungkapkan pada masa dewasa awal adalah masa 

mencari kemantapan serta masa reproduktif yaitu masa dimana penuh 

masalah serta ketegangan emosional, periode isolasi sosial, periode 

komitmen dan masa ketergantungan, perubahan nilai-nilai, kreativitas 

dan penyesuaian diri pada suatu hidup yang baru.   

Kesepian dijelaskan oleh Peplau dan Perlman (2009) sebagai 

perasaan kehilangan atau ketidakpuasan karena ketidaksesuaian antara 

jenis hubungan sosial yang diinginkan dengan jenis hubungan sosial 

yang dimiliki. Faktor-faktor yang mempengaruhi perasaan kesepian 

yaitu faktor pemicu (precipitate factor) yang terdiri dari hubungan 

sosial yang sebenarnya dan hubungan sosial yang dibutuhkan atau 

diinginkan. Kedua, yaitu Faktor kerentanan predispose factor), 

karakteristik personal (terdiri atas sifat malu (shyness), harga diri  dan 

ketrampilan sosial. Selain karakteristik personal pada faktor 

kerentanan juga terdiri atas karakteristik situasional dan karakteristik 

budaya. Selain itu, faktor perpindahan lokasi juga mempengaruhi 

kesepian yang dirasakan oleh individu. Lake (1986) mengungkapkan 

jika kondisi individu  yang  harus bekerja jauh dari rumah serta 

terpisah dari keluarga dan teman-temannya dapat menjadi penyebab 

kesepian. Hal tersebut sesuai dengan apa yang jelaskan oleh Baron & 

Byrne (2005) jika perpindahan ke lokasi baru dapat menimbulkan 

kesepian bagi mahasiswa perantau. 

Seseorang yang merasakan kesepian membutuhkan orang lain 

yang bersedia untuk melakukan komunikasi sehingga terjalin 

hubungan yang baik serta memerlukan dukungan sosial dari individu 

lain untuk menyayangi individu tersebut. Dukungan sosial yang 

diperlukan bisa didapat dari keluarga ataupun teman-temannya untuk 

memulai kehidupan sosial yang baru dan terhindar dari kesepian. 

Dukungan keluarga sangat dibutuhkan karena mahasiswa perantau 

memerlukan waktu untuk menyesuaikan diri dilingkungan baru serta 
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membantu individu dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan 

yang dialami seperti perasaan kesepian. Faktor yang mempengaruhi 

dukungan keluarga yaitu dukungan psikologi,  dukungan sosial, 

tingkat tendidikan  

Kesepian yang terjadi saat berada pada jenjang perguruan 

tinggi juga biasanya dikarenakan sulit bergaul atau mengakrabkan diri 

dengan teman-temannya. Mahasiswa perantauan yang sulit untuk 

bergaul atau mengakrabkan diri dengan individu lain biasanya akan 

kesulitan untuk menyelesaikan  masalah. Keterbukaan diri bertujuan 

untuk memberitahukan apa yang dirasakannya kepada orang lain agar  

memudahkan individu dalam menyelesaikan permasalahan termasuk  

perasaan kesepian. Mahasiswa perantau yang jauh dari keluarga serta 

sahabat cenderung sungkan untuk memberitahukan permasalahan 

individu ataupun mengatakan suatu yang dia rasakannya kepada orang 

lain. Oleh karenanya mahasiswa perantau bisa membuka diri kepada 

orang lain dengan membagikan perasaan, beban, atau setiap 

permasalahan yang sekiranya tidak dapat diselesaikan. Keterbukaan 

diri diperlukan agar individu tidak merasa sendiri, kesepian atau 

merasa tidak diinginkan oleh orang lain. Keterbukaan diri yang 

dilakukan oleh individu dapat berupa pemberian informasi tentang 

dirinya yang sebelumnya tidak diketahui oleh orang lain yang dapat 

berupa mengenai hal-hal yang disukai aupun tidak disukai, makanan 

favorit, ide-ide atau pemikiran, perasaan atau permasalahan yang 

sedang terjadi. Faktor-faktor yang mempengaruhi keterbukaan diri 

yaitu besar kelompok, perasaan menyukai, efek diadik, kempetensi, 

kepribadian, topik, dan jenis kelamin.  

G. HIPOTESIS 

1. Ada hubungan antara dukungan keluarga dan keterbukaan diri 

dengan kesepian pada mahasiswa perantau. 

2. Ada hubungan antara dukungan keluarga dengan kesepian pada 

mahasiswa perantau. 

3. Ada hubungan antara keterbukaan diri dengan kesepian pada 

mahasiswa perantau. 
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