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BAB II 

TINJAUAN TEORI 

A. Kesepian 

1. Pengertian Kesepian 

Menurut Baron & Byrne (2005) kesepian adalah keadaan emosi dan 

kognitif yang tidak bahagia yang diakibatkan oleh hasrat akan hubungan akrab 

namun tidak dapat mencapainya. Menurut Santrock (2002) individu yang 

mengalami kesepian merasa bahwa tidak ada seorang pun dapat memahami diri 

mereka dengan baik, sehingga muncul perasaan merasa terisolasi serta merasa 

bahwa tidak memiliki seorangpun untuk pelarian saat dibutuhkan. Adanya 

penurunan dalam hubungan yang dekat dapat menjadi alasan bagi seseorang 

untuk mengalami kesepian.  

Sedangkan menurut Gierfeld (1987) kesepian adalah sebagai suatu situasi 

dimana jumlah atau kuantitas dari hubungan yang ada lebih kurang daripada 

hubungan yang diinginkan, ataupun suatu situasi dimana keintiman yang 

diharapkan tidak sesuai dengan kenyataan yang ada (dalam Hayati, 2010). 

Individu yang mengalami kesepian sangat membutuhkan orang lain untuk 

berkomunikasi dan menjalin suatu hubungan timbal balik yang mendalam dan 

intim, tetapi tidak mampu mewujudkan keinginan tersebut karena berbagai 

alasan, seperti sifat yang pemalu, rendah diri, ataupun kehilangan orang yang 

dipercayainya, yang membuat individu tidak dapat mengkomunikasikan 

perasaannya.  
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Kesepian menunjuk pada kegelisahan subjektif yang dirasakan pada saat 

suatu hubungan sosial kehilangan ciri pentingnya, baik secara kualitatif maupun 

kuantitatif. Secara kualitatif, seseorang mungkin saja memiliki banyak teman, 

tapi kualitas pertemanannya bersifat dangkal dan tidak orisional. Secara 

kuantitatif, kesepian dirasakan karena seseorang tidak memiliki cukup teman 

seperti yang diharapkan (Rahman, 2013). 

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

kesepian adalah perasaan tidak menyenangkan dimana individu merasa 

terisolasi, merasa terasingkan dari kelompoknya yang dapat disebabkan karena 

suatu hal seperti kekurangmampuan menjalin hubungan sosial, hubungan sosial 

yang tidak memuaskan dan ketidaksesuian hubungan sosial yang diharapkan 

dengan hubungan yang dimiliki. 

 

2. Bentuk-bentuk Kesepian 

Weiss (dalam Santrock, 2003) menyebutkan adanya dua bentuk kesepian 

yang berkaitan dengan tidak tersedianya kondisi sosial yang berbeda-beda, yaitu: 

a. Isolasi emosional (emotional isolation) adalah suatu bentuk kesepian yang 

muncul ketika seseorang tidak memiliki ikatan hubungan yang intim; orang 

dewasa yang lajang, bercerai, dan ditinggal mati oleh pasangannya sering 

mengalami kesepian jenis ini. 

b. Isolasi sosial (social isolation) adalah suatu bentuk kesepian yang muncul 

ketika seseorang tidak memiliki keterlibatan yang terintegrasi dalam dirinya, 

tidak ikut berpartisipasi dalam kelompok atau komunitas yang melibatkan 
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adanya kebersamaan, minat yang sama, aktivitas yang terorganisasi, peran-

peran yang berarti; suatu bentuk kesepian yang dapat membuat seseorang 

merasa diasingkan, bosan dan cemas. 

Jadi adapun bentuk-bentuk kesepian yang berkaitan dengan tidak 

tersedianya kondisi sosial yang berbeda-beda dibagi menjadi dua yaitu, isolasi 

emosional dan isolasi sosial. 

 

3. Manifestasi Kesepian 

Peplau & Perlman (1982) menjelaskan bahwa kesepian dapat dilihat dan 

dikenali dari manifestasinya (perwujudannya) di dalam berbagai aspek individu, 

yang meliputi:  

a. Manifestasi yang bersifat afektif 

Afektif mempunyai arti perasaan. Kesepian dengan manifestasi bersifat 

afektif merupakan perwujudan dari perasaan yang tidak menyenangkan. 

Bradburn dkk (dalam Peplau and Perlman, 1982) mendapatkan bahwa orang 

kesepian merasa kurang bahagia, kurang puas, lebih pesimis, dan 

menggambarkan diri mereka tegang, tidak dapat merasa santai dan jemu. 

Beberapa contoh perasaan negatif yang dialami mahasiswa yaitu malu, 

bosan, mudah marah, tidak bahagia, tidak suka berinteraksi, cemas, tidak 

puas dengan persahabatan yang dibina, dan sedih karena tidak memiliki 

teman. 
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b. Manifestasi yang bersifat kognitif 

Peplau dan Perlman (1982) mengatakan bahwa individu yang merasa 

kesepian memiliki pola umum yaitu memiliki tingkat self focus yang tinggi 

atau terlalu memfokuskan perhatian pada diri mereka sendiri dan 

pengalaman pribadinya, mereka juga menambahkan bahwa bahwa orang 

kesepian sangat menilai diri mereka dan orang lain secara negatif. Pada 

mahasiswa orang yang kesepian umumnya kurang dapat berkonsentrasi dan 

kurang memfokuskan perhatiannya secara efektif. 

c. Manifestasi yang bersifat motivasional 

Beberapa ahli berpendapat bahwa kesepian akan meningkatkan motivasi 

untuk berinteraksi dengan orang lain. Sullivan (dalam Peplau dan Perlman, 

1982) berpendapat bahwa kesepian adalah kekuatan yang mendorong dan 

memotivasi individu untuk mengadakan hubungan sosial, walaupun mereka 

cemas dalam hubungan itu. Pada mahasiswa yang mengalami kesepian 

terdorong untuk mencari orang lain. 

d. Manifestasi dalam bentuk perilaku 

Manifestasi perilaku merupakan perwujudan dari yang berkenaan dengan 

perilaku negatif yang diakibatkan oleh keadaan emosi individu. Ada tiga 

pola perilaku kesepian yang dapat dikenali, yaitu: 

1) Individu yang kesepian menunjukkan pola pengungkapan diri yang 

berbeda dengan individu yang tidak kesepian, dalam situasi tertentu 

seorang individu akan mencurahkan isi hatinya kepada pendengar, 
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sedangkan orang kesepian menyimpan kehidupan pribadi dengan sangat 

kuat. 

2) Individu yang kesepian berinteraksi dengan cara yang lebih terfokus 

pada diri sendiri, lebih cenderung menjadi negativistik dan sibuk 

dengan dirinya sendiri serta kurang responsif terhadap orang lain 

dibanding dengan individu yang tidak kesepian. Individu-individu yang 

kesepian menyatakan dirinya kurang puas, kurang bahagia, lebih 

pesimis, kurang bersemangat menjalani hari-harinya, sering merasa 

cemas, tegang, bosan, mudah marah, dan merasa hidupnya kosong 

(Sears, 1994). 

3) Kesepian juga berhubungan dengan rasa malu, kurang berani 

mengambil resiko, yang menunjukkan bahwa orang kesepian mungkin 

kurang asertif dalam interaksi sosial (Sears, 1994). 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa manifestasi 

kesepian dapat bersifat afektif, kognitif, motivasional, serta dalam bentuk 

perilaku. 

 

4. Aspek-aspek Kesepian 

Gierfeld dan Tilburg (dalam Kristiani, 2007; lihat juga Dayakisni & 

Hudaniah, 2009), merumuskan tiga dimensi kesepian, yaitu: 

a. Emotional characteristics (karakteristik emosi)  

Karakteristik emosi yaitu memperlihatkan rentang dari perasaan yang 

dialami individu dari yang ringan sampai yang berat. Indikator perilakunya 
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berupa hilangnya perasaan yang positif, contohnya: perasaan bahagia, 

berharga, dipercaya, dicintai, unik, berguna, kuat, dan kemudian 

digantikan dengan adanya perasaan yang negatif, contohnya: perasaan 

sedih, cemas, tertekan, terluka, gelisah, terbuang, tidak pasti, tidak 

dimengerti, tidak bertujuan, tidak berhasil, kehilangan kontak. 

b. Type of social deprivation (bentuk keterpisahan sosial)  

Bentuk keterpisahan sosial memperlihatkan seberapa dekat bentuk 

keintiman hubungan individu dalam jaringan sosial. Indikator perilaku 

meliputi individu kehilangan atau tidak memiliki hubungan yang intim dan 

spesial, individu di dalam lingkungan sosialnya memiliki hubungan yang 

tidak dekat, kosong, dan jauh, serta individu ditolak dalam komunitasnya.  

c. Time perspective (perspektif waktu)  

Perspektif waktu memperlihatkan cara individu mengevaluasi kesepian 

yang ialaminya. Cara evaluasi ini dapat digolongkan ke dalam tiga 

karakteristik indikator perilaku, yaitu tidak ada harapan, permanen, dan 

menyalahkan sesuatu di luar dirinya. Tidak ada harapan dapat diartikan 

sebagai bagaimana individu memandang kesepian itu tidak bisa diubah 

dan dirinya tidak mampu terlepas dari perasaan kesepian. Permanen berarti 

individu memandang atau menilai dampak dari kesepian itu yang tidak 

dapat hilang, sedangkan menyalahkan sesuatu di luar dirinya berarti 

bagaimana individu memandang hal-hal lain di luar dirinya dapat 

mempengaruhi perasaan kesepian yang dialami. 
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Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa aspek-aspek kesepian terdiri 

atas emotional characteristics (karakteristik emosi), Type of social deprivation 

(bentuk keterpisahan sosial), Time perspective (perspektif waktu). 

 

5. Karakteristik Orang yang Kesepian 

Menurut Kristiani (2007) Kesepian sering dikaitkan dengan beberapa 

karakteristik individu diantaranya: 

a. Keterampilan sosial 

Individu yang kesepian cenderung tidak memiliki keterampilan sosial yang 

baik. individu tersebut cenderung menunjukan keterbukaan diri yang tidak 

sesuai, terlalu memperhatikan diri sendiri disaat orang lain membutuhkan 

perhatiannya, atau ketidakmampuan untuk mengembangkan keintiman yang 

sesuai. Remaja yang kesepian tidak berintegrasi secara adekuat dengan 

sistem teman sebayanya dan mungkin tidak memiliki teman akrab karena 

belum memiliki keterampilan sosial yang baik atau kematangan hubungan 

untuk memenuhi kebutuhan tersebut (Santrock, 2003). 

b. Karakteristik kepribadian 

Karakteristik kepribadian yang dimiliki individu kesepian yaitu: 

1) Rendah diri 

Orang yang kesepian sering kali membandingkan diri dengan orang-

orang yang tampak lebih cerdas, lebih cantik, lebih berkuasa sehingga 

selalu merasa serba kurang, tidak berharga, dan tidak patut untuk 

dicintai.  
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2) Perfeksionisme romantis 

Orang yang kesepian memiliki harapan-harapan yang tidak realistis 

tentang dirinya sendiri dan orang-orang dekat yang ada disekelilingnya, 

individu tersebut berharap dapat selalu dekat dengan orang yang 

spesial. 

3) Perfeksionisme emosional 

Orang yang kesepian memiliki pemikiran bahwa dalam berhubungan 

dengan orang lain seharusnya selalu didasari oleh adanya perasaan-

perasaan positif, tidak pernah bertengkar, marah, atau acuh tak acuh. 

4) Rasa malu dan kecemasan sosial 

Orang yang kesepian banyak yang merasa canggung atau memiliki 

perasaan cemas bila berada dalam kelompok orang, merasa tidak 

nyaman, sehingga individu terhalang untuk berhubungan akrab dengan 

orang lain.  

5) Rasa tidak mempunyai harapan 

Orang yang kesepian merasa tidak mempunyai harapan lagi untuk 

memiliki hubungan yang akrab dengan orang lain. 

6) Rasa terasing dan terkucilkan 

Orang yang kesepin mengalami kesulitan dalam berteman dan 

mendapatkan kelompok yang nyaman, individu tersebut merasa orang 

lain tidak peduli. 

 

 



 21 

7) Peka terhadap penolakan 

Orang yang kesepian sering kali memiliki kepekaan yang tinggi 

terhadap penolakan, takut mengalami penolakan dari orang lain.  

8) Takut sendirian 

Orang yang kesepian selalu merasa tidak bahagia bila sendirian, 

menganggap bahwa sendirian itu pasti akan membosankan dan tidak 

dapat memberi kepuasan. 

9) Putus asa 

Orang yang kesepian merasa panik dan ketakutan setiap kali merasa 

sendiri, merasa tidak berdaya, takut ditinggalkan, dan rapuh. 

10) Takut membuka diri 

Orang yang kesepian sering kali mengutamakan perasaan dan pikiran 

orang lain sehingga tidak berani untuk mengungkapkan pikiran dan 

perasaannya sendiri. Orang-orang yang kesepian tersebut juga mengira 

orang tidak berminat kepada mereka dan tidak mau menerima mereka 

jika orang-orang tersebut mengetahui siapa diri mereka dengan baik.  

11) Tidak tegas 

Orang yang kesepian sering kali tidak tegas, sulit mengatakan 

keinginan yang sebenarnya, lebih menuruti keinginan orang lain. 

12) Kesal dan getir 

Orang yang kesepian sering kali menganggap orang lain bersikap tidak 

ramah dan tidak berminat sehingga hal ini menyebabkan timbulnya 

perasaan negatif terhadap orang lain.  
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13) Mempertahakan diri dan takut terhadap kritikan 

Orang yang kesepian selalu bersikap terlalu peka dan menyalahkan diri 

sendiri ketika mendapatkan kritikan dari orang lain. 

14) Depresi 

Orang yang kesepian sering kali merasa sedih, hampa, kecil hati, 

kehilangan motivasi dan gairah hidup, menyesal terhadap diri sendiri, 

terasingkan, merasa tertekan dengan kondisi sosial yang dialami.  

15) Perasaan terjebak 

Orang yang kesepian sering kali merasa terjebak dalam beban 

kewajiban yang dimiliki dalam hubungan sosial.  

Cutrona (dalam Indrawati & Fauziah, 2010) menyatakan bahwa individu 

yang kesepian mempunyai suatu keyakinan dalam dirinya, yaitu: 

a. Individu kesepian mempunyai keyakinan bahwa mereka butuh banyak 

teman, meskipun dalam kenyataannya individu tersebut akan semakin 

kesepian dalam pertemanan dekatnya. 

b. Individu mempunyai keyakinan bahwa kesepian akan hilang jika individu 

mengembangkan suatu hubungan romantisme, sehingga individu sedikit 

berteman, mencoba mempertahankan hubungan romantisme dengan 

sungguh-sungguh namun kurang realistis. 

c. Individu yang kesepian tidak realistis dalam memandang temannya. Ketika 

melihat orang lain yang populer, individu mengira bahwa orang lain tersebut 

pasti sibuk dalam bersosialisasi. Individu tidak menyadari bahwa orang lain 

juga menghabiskan banyak waktu untuk memperoleh kepopulerannya. 
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Individu membandingkan dirinya dengan orang lain secara tidak realistis 

dan akan semakin merasa kesepian. 

d. Individu mempunyai keyakinan bahwa kesepian terjadi akibat kesalahan 

individu sendiri. Individu merasa mempunyai karakteristik yang buruk, 

tidak menarik bagi orang lain. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa secara umum orang yang kesepian 

tampaknya terjebak dalam suatu masalah sosial. Ia menolak orang lain, kurang 

terampil dalam bidang sosial dan dalam kasus-kasus tertentu juga ditolak oleh 

orang lain. Adapun karakteristik kepribadian individu yang kesepian yaitu 

rendah diri, perfeksionisme romantis, perfeksionisme emosional, rasa malu dan 

kecemasan sosial, rasa tidak mempunyai harapan, rasa terasingkan dan 

terkucilkan, peka terhadap penolakan, takut sendirian, putus asa, takut membuka 

diri, tidak tegas, kesal dan getir, mempertahankan diri dan takut terhadap 

kritikan, depresi, dan perasaan terjebak.  

 

6. Faktor-faktor Terjadinya Kesepian 

Terdapat dua kondisi yang menyebabkan terjadinya kesepian (Peplau & 

Perlman, 1982). Kondisi pertama adalah kejadian yang memicu terbentuknya 

perasaan tersebut. Kondisi kedua adalah faktor-faktor yang mendahului dan 

yang mempertahankan perasaan kesepian dalam jangka waktu yang cukup lama 

adalah sebagai berikut:  
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a. Precipitating Factors (faktor-faktor pemicu) 

Di bawah ini yang termasuk dalam kejadian pemicu adalah adanya 

perubahan dalam hubungan sosial seseorang yang sebenarnya sehingga 

hubungan sosial yang dijalankan seseorang itu jauh dari apa yang 

diharapkannya, yaitu: 

1) Berakhirnya suatu hubungan dekat seperti kematian, perceraian putus 

cinta, serta perpisahan secara fisik yang kadang membawa ke arah 

kesepian. 

2) Faktor kualitas dari hubungan sosial yang rendah. Perubahan dalam 

kebutuhan atau keinginan sosial seseorang juga dapat menyebabkan 

kesepian. 

3) Lingkungan kehidupan berubah dalam kapasitas seseorang atau 

keinginan dalam hubungan sosial mungkin mempercepat munculnya 

kesepian, jika tidak dibarengi dengan kemampuan untuk menyesuaikan 

diri dalam suatu hubungan yang sebenarnya. 

4) Faktor perubahan situasional juga dapat menimbulkan kesepian. 

b. Predisposing and maintaining (faktor-faktor yang mendahului dan 

mempertahankan). Faktor-faktor yang mendahului dan mempertahankan 

adalah faktor kepribadian dan situasional yang dapat meningkatkan 

munculnya kesepian. Faktor yang juga dapat mempersulit seseorang yang 

kesepian untuk membangun kembali hubungan sosial yang memuaskan.  

Karakteristik kepribadian yang berperan dalam berkembangnya perasaan 

kesepian pada diri seseorang diantaranya: 
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1) Harga Diri yang Rendah 

Konsep harga diri berkaitan dengan konsep diri, yaitu prestasi, ide, dan 

sikap individu terhadap dirinya sendiri, harga diri adalah bagaimana 

seseorang menilai dirinya. Bila seseorang selalu merasa kesepian, maka 

ia akan bersikap sebagai orang yang kesepian. 

2) Kecemasan sosial  

Seseorang yang merasa kesepian mengalami kesulitan bersosialisasi 

dan menggambarkan dirinya sebagai orang memiliki masalah perilaku, 

seperti merasa terabaikan dan kurang mampu membuka diri pada orang 

lain. 

3) Perasaan malu  

Seseorang yang malu merasa lebih gugup bila berada ditengah orang 

dan situasi yang baru dikenalinya, karena sulit untuk menilai 

perkenalan baru. Perasaan malu tersebut akhirnya menimbulkan 

kesepian. 

Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor 

terjadinya kesepian terdiri dari faktor-faktor pemicu dan faktor-faktor yang 

mendahului dan mempertahankan. Faktor-faktor pemicu seperti berakhirnya 

suatu hubungan dekat, faktor kualitas hubungan yang rendah, lingkungan 

kehidupan yang berubah, dan faktor perubahan situasional. Sedangkan faktor-

faktor yang mendahului dan mempertahankan seperti faktor kepribadian dan 

situasional. 
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Faktor kualitas hubungan berkaitan dengan komunikasi. Menurut Sulivan 

(Andriansyah, 2010) bahwa perasaan bahagia dan aman tergantung dari adanya 

jalinan komunikasi yang akrab dengan orang lain dimana ia merasa diterima. 

Artinya seseorang akan merasa bahagia dan aman ketika memiliki hubungan 

yang akrab dengan orang lain dan adanya komunikasi secara jujur serta terbuka 

sehingga menimbulkan perasaan diterima oleh orang lain. Perasaan diterima 

dapat menghilangkan perasaan kesepian dan perasaan dijauhi oleh orang lain. 

Penelitian yang dilakukan Jin (2013), Clayton, Osborne, Miller, dan Oberle 

(dalam Buntaran & Helmi, 2015) juga menguatkan hipotesis mengenai kesepian 

dan pengungkapan diri. Dalam penelitian tersebut ditemukan bahwa tingkat 

kesepian terkait kegiatan berkomunikasi.  

 

B. Mahasiswa Tahun Pertama 

Menurut Sarwono (2002), mahasiswa adalah kelompok belajar yang 

sudah menyelesaikan pendidikannya di sekolah menengah (umum/kejuruan) 

kemudian mendaftar dan diterima di universitas. Kelompok pelajar yang disebut 

sebagai mahasiswa tersebut, dilihat dari segi umur berkisar 18 tahun sampai 

dengan 30 tahun, dengan mayoritas umur sekitar 18 tahun sampai dengan 25 

tahun. Pada masa 18 tahun sampai dengan 25 tahun inilah masa usia mahasiswa 

yang sebenarnya, pada usia tersebut mahasiswa digolongkan pada masa dewasa 

awal. 

Mahasiswa dikategorikan sebagai remaja akhir atau masa muda (youth) 

yang diartikan sebagai masa transisi antara masa anak-anak ke masa dewasa 
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yang mencangkup perubahan fisik, kognitif, dan sosioemosional (Santrock, 

2002). Masa remaja dimulai dari usia 10 sampai 13 tahun dan berakhir pada usia 

18 sampai 22 tahun yang disebut remaja akhir (Santrock, 2003). Masa transisi 

ini merupakan fase yang dianggap penuh berbagai masalah dan tekanan. Pada 

masa transisi menuju perguruan tinggi, mahasiswa baru dituntut untuk memiliki 

penguasaan terhadap lingkungan baru yang belum pernah mereka rasakan 

sebelumnya. Pada remaja yang berstatus mahasiswa baru akan mengalami saat 

paling sulit dalam kehidupan sosial baru. Mahasiswa baru harus belajar 

mengembangkan kehidupan bersosialisasi dan mengekspresikan diri terhadap 

masalah dan kehidupan orang lain. Mahasiswa baru yang gagal mengembangkan 

kemampuan bersosialisasi dan kurang menghargai diri sendiri akan membuat 

mahasiswa yang bersangkutan merasa ditolak  oleh orang lain sehingga 

menimbulkan perasaan terisolasi dan merasa kesepian.  

Menurut Gunarsa (dalam Erlina, 2012) mahasiswa memiliki tantangan 

tersendiri dalam hidup, ketika individu masuk dalam dunia kuliah, individu 

menghadapi berbagai perubahan, mulai dari perubahan karena perbedaan sifat 

pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Perguruan Tinggi, perbedaan dalam 

hubungan sosial, pemilihan bidang studi atau jurusan, dan masalah ekonomi. 

Selain menghadapi perubahan di atas, mahasiswa baru juga akan menghadapi 

tekanan akibat proses akulturasi dengan budaya baru di tempat ia menuntut ilmu. 

Mahasiswa harus menghadapi perubahan budaya, perubahan gaya hidup, 

perubahan lingkungan dan mahasiswa dituntut untuk mampu mengatasinya 

dengan baik agar kelangsungan pendidikan juga berjalan dengan baik. 



 28 

Transisi dalam kehidupan menghadapkan mahasiswa tahun pertama pada 

berbagai perubahan dan tuntutan sehingga diperlukan adanya penyesuaian diri. 

Perubahan situasi yang terjadi dapat memberikan beban bagi mahasiswa tahun 

pertama, yang dapat pula menjadikan mahasiswa tahun pertama merasa kesepian 

(Wei, Russel, & Zakalik, 2005). Berbagai perubahan yang mereka alami yang 

kemudian diikuti dengan banyaknya tuntutan yang mereka dapatkan 

menyebabkan kemunculan beragam masalah. Pada saat itu mereka merasa tidak 

tahu lagi orang yang dapat dipercaya dan takut dengan masa depan. Mereka 

menjadi lebih gelisah dan merasa kesulitan dalam menjalin relasi dengan 

mahasiswa lain dari latar belakang yang berbeda. 

Kesulitan penyesuaian diri yang perlu diatasi oleh mahasiswa tahun 

pertama dapat dibantu dengan adanya keterbukaan diri, yang mana keterbukaan 

diri dapat membantu seseorang dalam mengatasi kesulitan (Devito, 1997). 

Mahasiswa tahun pertama yang kesulitan dalam melakukan keterbukaan diri 

akan mengalami hambatan dalam menjalin hubungan sosial dengan lingkungan 

nya yang baru sehingga akan menimbulkan perasaan terisolasi dan kesepian.  

Menurut Johnson (dalam Supratiknya, 1995) menyebutkan salah satu 

bentuk keterampilan berkomunikasi yaitu keterbukaan diri (self disclosure). 

Oleh karena itu, keterbukaan diri pada mahasiswa tahun pertama sangat penting 

untuk mencegah atau mengatasi dirnya dari perasaan kesepian. Keterbukaan diri 

yang dilakukan mahasiswa tahun pertama juga merupakan cara untuk mendapat 

dukungan dari orang lain dalam melewati masa penyesuaian diri, baik dengan 
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lingkungan maupun penyesuaian dengan perubahan internal sebagai akibat 

perubahan tahap perkembangannya yaitu masa remaja. 

Penelitian yang dilakukan oleh Sharma (2012) menunjukan bahwa 

banyak dari mahasiswa dilaporkan mempunyai ketegangan mental dan menjadi 

mudah marah, cemas, menghindari lingkungan sosial, merasa kesepian dan 

menjadi pesimis (Irfan & Suprapti, 2014). Jadi salah satu masalah yang dihadapi 

mahasiswa baru adalah kesepian. 

 

C. Keterbukaan Diri 

1. Pengertian Keterbukaan Diri 

Keterbukaan diri merupakan kegiatan membagi perasaan dan informasi 

yang akrab dengan orang lain (Morton dalam Dayakisni & Hudaniah, 2009).  

Informasi dalam keterbukaan diri bersifat deskriptif dan evaluatif. Deskriptif 

artinya individu melukiskan berbagai fakta mengenai diri sendiri yang mungkin 

untuk diketahui oleh orang lain, misalnya seperti pekerjaan, alamat, dan usia. 

Sedangkan evaluatif artinya individu mengemukakan perasaan pribadinya lebih 

mendalam kepada orang lain, misalnya seperti tipe orang yang disukai, hal-hal 

yang disukai maupun hal-hal yang tidak disukainya. Sedangkan menurut 

Pearson (dalam Karina dan Suryanto, 2012) mengartikan keterbukaan diri 

sebagai tindakan seseorang dalam memberikan informasi yang bersifat pribadi 

kepada orang lain secara sukarela dan disengaja untuk maksud memberi 

informasi yang akurat tentang dirinya.  
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Wrightsman (dalam Dayakisni & Hudaniah, 2009) menjelaskan bahwa 

keterbukaan diri adalah proses keterbukaan diri yang diwujudkan dengan 

berbagi perasaan dan informasi kepada orang lain. Kedalaman dalam sikap 

terbuka tergantung pada situasi dan orang yang diajak untuk berinteraksi. Situasi 

yang menyenangkan dan perasaan aman dapat membangkitkan seorang untuk 

lebih membuka diri. Selain itu adanya rasa percaya dan timbal balik dari lawan 

bicara menjadikan seseorang cenderung memberikan reaksi yang sepadan. 

Menurut Jourard (dalam Rini, 2009), keterbukaan diri berhubungan 

dengan pengungkapan tentang latar belakang atau sejarah yaitu pengungkapan 

tentang latar belakang atau hal-hal yang berhubungan tentang diri di masa lalu, 

pengungkapan tentang perasaan yang berhubungan dengan orang lain, 

pengungkapan tentang perasaan yang berhubungan dengan diri pribadi, 

pengungkapan tentang pandangan atau pemikiran yang berhubungan dengan 

keadaan sosial, pengungkapan tentang minat atau ketertarikan seseorang 

terhadap sesuatu, pengungkapan tentang kondisi keuangan atau pekerjaan 

seseorang, serta pengungkapan tentang perasaan terhadap teman menyangkut 

perasaan terhadap teman dekat. 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa keterbukaan 

diri adalah sebuah proses membagi informasi dan perasaan oleh seseorang 

terhadap orang lain secara jujur untuk mencapai sebuah keterbukaan. 
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2. Komponen Keterbukan Diri 

Menurut Pearson (dalam Rahmawati, 2014, lihat juga Novianna, 2012) 

komponen self-disclosure yaitu:  

1. Jumlah informasi yang diungkapkan 

Jumlah informasi yang diungkapkan berkaitan dengan seberapa 

banyak informasi yang diungkapkan oleh individu. 

2. Sifat dasar yang positf dan negatif 

Sifat dasar yang positif dan negatif menyangkut bagaimana individu 

mengungkapkan diri mengenai hal-hal positif dan negatif mengenai dirinya 

karena individu dapat memuji atau bahkan menjelek-jelekkan dirinya 

sendiri. 

3. Dalamnya suatu pengungkapan diri 

Dalamnya pengungkapan diri menyangkut seberapa banyak dan detail 

informasi yang diungkapkan oleh individu karena individu dapat 

mengungkapkan dirinya secara umum maupun secara mendetail. 

4. Waktu pengungkapan diri 

Waktu pengungkapan diri berhubungan dengan berapa lama waktu 

yang dibutuhkan oleh individu untuk mengungkapkan diri, individu dapat 

terbuka atau mau mengungkapkan dirinya secara cepat atau dalam waktu 

yang relatif lama. 
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5. Lawan bicara 

Jenis kelamin dan lawan bicara mempengaruhi keterbukaan diri 

individu seperti terbuka kepada orang tua, teman, pacar, sahabat, keluarga, 

dan guru. 

Berdasarkan penjelasan di atas, keterbukaan diri memiliki 5 komponen 

yaitu jumlah informasi yang diungkapkan, sifat dasar yang positif dan negatif, 

dalamnya suatu pengungkapan diri, waktu pengungkapan diri dan lawan bicara.  

 

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keterbukaan Diri 

Devito (1997) menjelaskan bahwa terdapat tujuh faktor yang 

mempengaruhi keterbukaan diri, diantaranya adalah: 

a. Besar kelompok  

Keterbukaan diri lebih banyak terjadi pada kelompok kecil daripada 

kelompok besar. Kelompok kecil biasanya terdiri dari dua orang dan ini 

merupakan kelompok yang cocok untuk seseorang dapat lebih terbuka 

terhadap orang lain karena dengan satu pendengar maka seseorang yang 

menjadi pendengar akan lebih cermat dan fokus menanggapi atau bahkan 

menghentikan apabila dirasa situasinya kurang mendukung. Bila lebih dari 

satu orang yang menjadi pendengar, pemantauan dirasa lebih sulit karena 

akan muncul banyak tanggapan yang berbeda dari pendengar yang berbeda. 

b. Perasaan menyukai 

Individu membuka diri kepada orang yang disukai dan tidak akanmembuka 

diri kepada orang yang tidak disukai. Hal ini dikarenakan orang yang 
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individu sukai dan mungkin juga memiliki perasaan yang sama akan 

bersikap mendukung dan positif atau terbuka dengan individu tersebut. 

c. Efek Diadik 

Individu melakukan keterbukaan diri apabila orang yang bersamanya juga 

melakukan keterbukaan diri. Efek diadik ini membuat individu merasa 

aman, nyaman, dan pada kenyataannya akan memperkuat keterbukaan diri 

seorang individu. 

d. Kompetensi 

Individu yang berkompeten akan lebih terbuka mengenai dirinya daripada 

orang yang kurang berkompeten. Individu yang berkompeten akan mampu 

melakukan komunikasi interpersonal dengan baik karena individu tersebut 

dapat menempatkan dirinya, mengatakan apa yang seharusnya dikatakan, 

dan juga dapat lebih bersikap terbuka. 

e. Kepribadian 

Individu yang pandai bergaul akan lebih bersikap terbuka kepada orang lain 

daripada individu yang kurang pandai bergaul. Individu yang kurang 

memiliki keberanian berbicara pada umumnya juga akan memiliki 

keterbukaan diri yang kurang daripada individu yang merasa nyaman saat 

melakukan komunikasi. 

f. Topik 

Individu lebih cenderung membuka diri terhadap topik tertentu. Individu 

mungkin lebih terbuka terhadap informasi mengenai pekerjaan dan hobi 

daripada tentang hubungan seks ataupun keuangan. Pada umumnya semakin 
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negatif dan pribadi suatu topik, maka keterbukaan diri individu juga 

semakin kecil. 

g. Jenis kelamin 

Faktor utama yang mempengaruhi keterbukaan diri seseorang adalah jenis 

kelamin. Umunya pria lebih kurang terbuka daripada wanita. Pearson (1980) 

mengungkapkan bahwa peran sex (sex role) dan bukan jenis kelamin dalam 

arti biologis yang menyebabkan perbedaan dalam hal keterbukaan diri. 

Wanita yang maskulin biasanya kurang membuka diri daripada wanita yang 

feminim. Pria yang feminim akan lebih terbuka daripada pria yang 

maskulin. Pria dan wanita juga mengemukakan alasan yang berbeda 

mengapa mereka cenderung untuk tidak membuka diri. 

Berdasarkan pemaparan di atas, faktor-faktor yang mempengaruhi 

keterbukaan diri adalah besar kelompok, perasaan menyukai, efek diadik, 

kompetensi, kepribadian, topik, dan jenis kelamin. Keseluruhan faktor-faktor 

tersebut dapat mempengaruhi keterbukaan diri individu dan juga memberikan 

kontribusi dalam proses menjalin hubungan dengan orang lain sehingga individu 

dapat mengatasi perasaan kesepian. 

 

4. Fungsi Keterbukaan Diri 

Self-disclosure atau keterbukaan diri memiliki beberapa fungsi lainnya. 

Menurut Derlega dan Grzelak (Dayakisni & Hudaniah, 2009) ada lima fungsi 

self-disclosure, yaitu: 
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a. Ekspresi (expression) 

Dalam kehidupan ini kadang-kadang manusia mengalami suatu 

kekecewaan atau kekesalan, baik itu yang menyangkut pekerjaan ataupun 

yang lainnya. Untuk membuang semua kekesalan ini biasanya akan merasa 

senang bila bercerita pada seorang teman yang sudah dipercaya. Dengan 

pengungkapan diri semacam ini manusia mendapat kesempatan untuk 

mengekspresikan perasaannya. 

b. Penjernihan diri (self-clarification) 

Dengan saling berbagi rasa serta menceritakan perasaan dan masalah 

yang sedang dihadapi kepada orang lain, manusia berharap agar dapat 

memperoleh penjelasan dan pemahaman orang lain akan masalah yang 

dihadapi sehingga pikiran akan menjadi lebih jernih dan dapat melihat 

duduk persoalannya dengan lebih baik. 

c. Keabsahan sosial (sosial validation) 

Setelah selesai membicarakan masalah yang sedang dihadapi, 

biasanya pendengar akan memberikan tanggapan mengenai permasalahan 

tersebut sehingga dengan demikian, akan mendapatkan suatu informasi yang 

bermanfaat tentang kebenaran akan pandangan orang lain. Kemudian 

individu dapat memperoleh dukungan atau sebaliknya. 

d. Kendali sosial (social control) 

Seseorang dapat mengemukakan atau menyembunyikan informasi 

tentang keadaan dirinya yang dimaksudkan untuk mengadakan kontrol 
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sosial, misalnya orang akan mengatakan sesuatu yang dapat menimbulkan 

kesan baik tentang dirinya. 

e. Perkembangan hubungan (relationship development) 

Saling berbagi rasa dan informasi tentang diri sendiri kepada orang 

lain serta saling mempercayai merupakan saran yang paling penting dalam 

usaha merintis suatu hubungan sehingga akan semakin meningkatkan 

derajat keakraban. 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa fungsi 

dari keterbukaan diri yaitu ekspresi, penjernihan diri, keabsahan sosial, kendali 

sosial, perkembangan hubungan. 

 

5. Tingkatan Keterbukaan Diri 

Dalam suatu proses hubungan interpersonal, terdapat tingkatantingkatan 

yang berbeda dalam pengungkapan diri. Menurut Powell (dalam Supratiknya 

1995), tingkatan pengungkapan diri dalam komunikasi adalah: 

a. Tahap kelima, yakni basa- basi 

Taraf ini merupakan tahap komunikasi paling dangkal. Komunikasi ini 

biasanya terjadi antara dua orang yang bertemu secara kebetulan. Kata-kata 

yang diucapkan dalam tahap ini hanya kata- kata ringan seperti sapaan atau 

basa basi ketika bertemu. Dalam taraf ini tidak terjadi proses keterbukaan 

diri secara mendalam. 
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b. Tahap keempat, yakni membicarakan orang lain  

Pada tahap ini individu sudah saling menanggapi, akan tetapi masih dalam 

taraf dangkal karena pada tahap ini individu belum mau mengungkapkan 

diri masing-masing. 

c. Tahap ketiga, yakni menyatakan gagasan dan pendapat 

Pada tahap ini antar individu sudah mau untuk saling membuka diri namun 

masih terbatas pada taraf pikiran. Saat berbicara, individu masih berusaha 

keras menghindarkan diri dan menunjukkan kesan memiliki pendapat yang 

berbeda dengan individu lain. 

d. Tahap kedua, yakni hati dan perasaan 

Setiap individu memiliki emosi atau perasaan yang berbeda seperti individu 

yang menginginkan hubungan yang jujur, terbuka, dan menyatakan 

perasaan secara mendalam. Individu yang memiliki keberanian untuk saling 

bersikap jujur dan terbuka berarti memiliki kesepakatan untuk saling 

mempercayai. 

e. Tahap pertama, yakni hubungan puncak 

Tahap ini ditandai dengan keterbukaan, kejujuran, dan saling percaya antara 

kedua belah pihak. Dalam hal ini, individu tidak merasakan adanya ganjalan 

berupa rasa takut atau khawatir untuk menceritakan hal yang bersifat pribadi 

kepada individu lainnya dan dengan demikian komunikasi tersebut telah 

terjadi secara mendalam sehingga kedua belak pihak merasakan hubungan 

timbal balik yang sempurna. 
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Berdasarkan tingkatan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tingkatan 

keterbukaan diri terdiri dari tahap awal yaitu menyapa dan membicarakan orang 

lain, tahap pertengahan yaitu memberikan ide dan pendapat, dan tahap akhir 

mampu mengungkapkan isi hati, perasaan, dan emosi. 

 

6. Manfaat dan dampak positif keterbukaan diri 

Menurut Johnson (dalam Edi dan Syarwani, 2014) ada beberapa manfaat 

dan dampak positif dari membuka diri yaitu: 

1. Membuka diri merupakan pondasi yang kuat bagi terciptanya hubungan 

yang sehat antara dua orang. 

2. Semakin bersikap terbuka kepada orang lain, semakin orang lain tersebut 

akan menyukai diri lawan komunikasinya. Akibatnya kedua belah pihak 

akan semakin saling terbuka. 

3. Orang yang rela membuka diri kepada orang lain terbukti cenderung 

memiliki sifat-sifat sebagai berikut: kompeten, terbuka, extrovert, fleksibel, 

adaptif, dan inteligen. Hal ini sebagian dari ciri-ciri orang yang bahagia. 

4. Membuka diri kepada orang lain merupakan dasar hubungan yang 

memungkinkan komunikasi yang intim baik dengan diri sendiri maupun 

dengan orang lain. 

5. Membuka diri berarti bersikap realistik. Maka, pembukaan diri harus jujur, 

tulus, dan apa adanya.  
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Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa membuka 

diri memberikan manfaat dan dampak positif pada hubungan sosial individu dan 

juga bagi diri individu sendiri. 

 

D. Kerangka Berfikir 

Kesepian merupakan perasaan yang dapat dialami oleh semua individu 

termasuk mahasiswa. Pada masa transisi menuju perguruan tinggi, mahasiswa 

baru dituntut untuk memiliki penguasaan terhadap lingkungan baru yang belum 

pernah mereka rasakan sebelumnya. Tuntutan-tuntutan baru yang harus dihadapi 

mahasiswa membuat mereka merasakan ketegangana dan tekanan, terlebih lagi 

bila mereka belum mampu menjalin hubungan baik dengan orang lain dan 

mendapatkan teman ditempat yang baru.  

Ketegangan muncul pada awal kuliah di perguruan tinggi karena 

perpisahan dengan teman, keluarga, serta kecemasan dalam pembentukan 

kehidupan sosial yang baru yang memicu munculnya kesepian. Jones (dalam 

Sears, Freedman, & Peplau, 1985) menyatakan bahwa mahasiswa yang 

mengalami kesepian berinteraksi dengan cara yang lebih terfokus pada diri 

sendiri, lebih cenderung menjadi negativistic dan sibuk dengan dirinya sendiri 

serta kurang responsive terhadap orang lain dibanding dengan mahasiswa yang 

tidak kesepian. Selain itu, menurut Baron dan Bryne (2005) orang yang kesepian 

cenderung untuk menjadi tidak bahagia dan tidak puas dengan diri sendiri, tidak 

mau mendengar keterbukaan intim dari orang lain dan cenderung membuka diri 

mereka baik terlalu sedikit atau terlalu banyak, merasakan kesia-siaan 
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(hopelessness), dan merasa putus asa. Pada akhirnya mahasiswa yang 

mengalami kesepian akan mengalami hambatan dalam pengembangan 

potensinya.  

Mahasiswa yang tidak mampu membuka dirinya atau informasi dirinya 

kepada orang lain akan mengalami berbagai kesulitan yang kemudian merasakan 

kesepian karena tidak memiliki orang lain atau teman untuk saling berbagi 

perasaan. Sedangkan pada mahasiswa yang mampu memulai tahun pertamanya 

dengan harapan positif akan berhasil mendapatkan teman baru, mempunyai 

penilaian yang baik tentang dirinya dan mampu menciptakan kehidupan sosial 

yang memuaskan di Perguruan Tinggi akan terhindar dari perasaan kesepian 

(Sears dkk dalam Indrawati & Fauziah, 2010). 

Wei, Russel, dan Zakalik (2005) mengatakan bahwa kemampuan orang 

untuk mengungkapkan perasaannya atau pemikirannya kepada orang lain akan 

mengurangi rasa teralienasi atau kesepian pada diri orang tersebut. Terbatasnya 

teman dekat serta kelangkaan kontak sosial dikatakan sebagai penyebab 

munculnya kesepian. Namun demikian, mencari teman saat kesepian pun bukan 

perkara mudah, karena saat kesepian, individu cenderung akan bereaksi negatif 

atas keadaan disekitarnya. Perasaan negatif tersebut juga akan mempengaruhi 

cara individu berinteraksi dengan orang lain. Di kehidupan sehari-hari, saat 

merasa kesepian, individu menjadi lebih cepat marah, berprasangka buruk, 

sensitif dan besar kemungkinan melebih-lebihkan segala sesuatu.  

Salah satu alasan seseorang untuk menjalin sebuah hubungan dengan 

orang lain adalah untuk mengurangi kesepian dimana rasa kesepian muncul 
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ketika kebutuhan interaksi akrab tidak terpenuhi, mengutarakan dorongan karena 

semua manusia membutuhkan dorongan semangat dan salah satu cara terbaik 

mendapatkannya adalah dengan interaksi antar manusia, memperoleh 

pengetahuan tentang diri sendiri karena melalui interaksi seseorang akan melihat 

dirinya seperti orang lain melihatnya, memaksimalkan kesenangan dan 

meminimalkan rasa sakit dengan cara melalui berbagi rasa dengan orang lain 

(Devito, 1997). 

Kesadaran akan kesepian menyebabkan mahasiswa berusaha mencari 

hubungan dengan orang lain atau berusaha mencari pergaulan. Usaha yang 

dilakukan untuk membangun hubungan baru tidak lepas dari keterbukaan diri 

karena keterbukaan diri diperlukan dalam proses menjalin hubungan yang lebih 

akrab. Hubungan yang akrab dengan orang lain dan saling berkomunikasi 

dengan baik secara jujur dan terbuka akan membuat individu merasa diterima 

oleh orang lain. Individu yang merasa diterima oleh orang lain akan mencapai 

tujuan hidupnya sehingga perasaan kesepian dapat teratasi. 

Mahasiswa yang mampu mengungkapkan dirinya secara jujur dan 

terbuka, baik dalam hal yang positif maupun negatif dapat menciptakan dan 

memelihara hubungan sosial dengan orang lain, serta membuat seseorang 

merasa lebih positif tentang dirinya sendiri. Seseorang yang mampu berpikir  

positif pada dirinya sendiri berarti mampu berpikir positif tentang orang lain 

sehingga ia dapat percaya pada dirinya sendiri dan orang lain. Ketika individu 

memiliki rasa percaya terhadap dirinya dan orang lain, maka ia akan merasa 

berguna, dicintai, tanpa merasa takut maupun cemas.  
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Keterbukaan diri tidak lepas dari komunikasi karena ketika individu 

melakukan keterbukaan diri berarti individu tersebut telah melakukan 

komunikasi dengan orang lain. Menurut Rakhmat (dalam Hidayat, 2012) dalam 

komunikasi antarpribadi yang menumbuhkan hubungan antarpribadi yang baik 

yaitu sikap terbuka. Bersama-sama dengan sikap percaya dan suportif, sikap 

terbuka mendorong timbulnya saling pengertian, saling menghargai diri dan 

yang paling penting saling mengembangkan kualitas hubungan antarpribadi. 

Hubungan antarpribadi tidak akan mencapai keintiman tanpa keterbukaan diri 

(self-disclosure). Keterbukaan diri ini dapat berupa berbagai topik seperti 

informasi perilaku, perasaan, keinginan, motivasi, dan ide yang sesuai dan 

terdapat didalam diri orang yang bersangkutan. 

Johnson (dalam Edi dan Syarwani, 2014) mengatakan kesehatan mental 

sebagian besar orang ditentukan oleh kualitas komunikasi atau hubungannya 

dengan orang lain. Bila hubungan dengan orang lain diliputi oleh berbagai 

masalah, tentu ia akan menderita, merasa sedih, cemas dan frustasi. Bila 

kemudian individu menarik diri dan menghindar dari orang lain, maka rasa sepi 

dan terasing yang mungkin dialaminya tentu akan menimbulkan penderitaan, 

bukan hanya penderitaan emosional atau batin, bahkan mungkin juga 

penderitaan fisik. Oleh karena itu, hal yang paling membahagiakan ketika 

berhubungan dan berkomunikasi dengan orang lain adalah kesempatan saling 

mengungkapkan dan saling berbagi  perasaan. 

Mengungkapkan perasaan kepada orang lain bukan saja merupakan 

sumber kebahagiaan, melainkan juga salah satu kebutuhan demi kesehatan 
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psikologi  seseorang. Mengalami dan saling berbagi perasaan dapat menciptakan 

dan mempertahankan persahabatan yang intim dengan sesama (Edi & Syarwani, 

2014). Dengan kata lain, mahasiswa baru yang mampu melakukan keterbukaan 

diri dengan tepat dapat menyesuaikan diri dilingkungan barunya serta dapat 

membangun hubungan sosial yang baik maka dapat mencegah dan mengatasi  

dirinya dari perasaan kesepian.  

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa keterbukaan 

diri adalah salah satu faktor penting dalam membina hubungan akrab. Berkaitan 

dengan itu, maka dapat dikatakan semakin mendalamnya suatu hubungan maka 

semakin dalam pula tingkat keterbukaan diri yang dilakukan oleh pasangan 

tersebut, dan semakin akrabnya suatu hubungan maka semakin rendah pula 

perasaan kesepian yang dirasakan individu.  
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Gambar 2.1 Bagan Kerangka Berpikir 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Hipotesis 

Berdasarkan tinjauan teori tersebut peneliti mengajukan hipotesis, yaitu 

ada hubungan negatif antara keterbukaan diri dengan kesepian pada mahasiswa 

tahun pertama di Fakultas Psikologi UIN Suska Riau.  

 mampu mengungkapkan 

diri dengan tepat 

 mampu menyesuaikan diri 

 lebih percaya diri 

 lebih kompeten 

 mampu bersikap positif 

 percaya terhadap orang 

lain 

 lebih objektif 

 dan terbuka 

Gejala/fenomena yang dihadapi mahasiswa baru : 

1. Jauh dari orangtua dan berpisah dengan sahabat 

2. Berada di lingkungan baru 

3. Bertemu dengan orang-orang baru 

4. Sistem pendidikan yang berbeda 

 

Keterbukaan diri tinggi Keterbukaan diri rendah 

Tingkat kesepian rendah Tingkat kesepian tinggi 

Keterbukaan Diri 

Membina hubungan sosial 

 tidak mampu 

menyesuaikan diri 

 kurang percaya diri 

 timbul perasaan takut 

dan cemas ketika 

berkomunikasi dengan 

orang lain 

 merasa rendah diri 

 dan tertutup 


