
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang 

wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga 

(rumahtangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha 

Esa (UU Perkawinan Pasal 1 tahun 1974). Untuk mencapai tujuan 

perkawinan tidak mudah dan banyak mengalami rintangan-rintangan oleh 

berbagai macam permasalahan, mulai dari masalah anak, ekonomi, kesehatan, 

sampai pekerjaan sehingga tidak jarang masalah tersebut akhirnya 

memisahkan pasangan (suami dan istri) berada di dua daerah yang terpisah 

dalam kurun waktu yang bahkan tidak menentu, seperti keluarga prajurit atau 

pedagang (Margiyani & Ekayati, 2013). 

Menjadi seorang istri dari anggota TNI AD tentunya bukanlah sesuatu  

yang mudah, hal tersebut merupakan sebuah pilihan yang disertai dengan 

kesadaran tentang resiko yang nantinya akan ditemui. Sebelum menikah 

mereka harus memenuhi persyaratan yang panjang dan rumit. Tentu tidak 

sampai di situ saja, setelah menikah seorang istri tentara tentu akan menemui 

hal-hal baru di kehidupannya, mereka harus siap dengan perubahan-

perubahan yang akan terjadi. Mereka harus membantu dan menjadi 

penyemangat bagi suaminya dalam mensukseskan tugas sebagai kekuatan 
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pertahanan keamanan maupun sebagai komponen pembangunan bangsa 

bagaimanapun kondisinya. 

Setelah menikah seorang istri TNI AD dituntut untuk dapat 

menyesuaikan diri. Rachmawati & Mastuti (dalam Litiloly & Swastiningrum, 

2014) mengatakan penyesuaian yang dimaksudkan yaitu proses membiasakan 

diri pada kondisi baru dan berbeda sebagai hubungan suami istri dengan 

harapan bahwa mereka akan menerima tanggung jawab dan memainkan peran 

sebagai suami istri. 

Dikutip dari website resmi TNI AD, Tugas pokok  TNI AD adalah 

menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang 

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi 

segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan 

gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. 

Dalam rangka mengemban tugas tersebut, seorang anggota TNI AD 

harus siap apabila kapan saja ditugaskan kemanapun atas perintah negara. 

Para istri tidak hanya ditinggal sehari atau dua hari jika suami bertugas. Para 

anggota dapat ditugaskan selama berbulan-bulan bahkan tahunan sesuai 

dengan penugasan. Litiloly & Swastiningsih (2014) mengungkapkan istri 

yang ditinggal suami bekerja dalam waktu yang cukup lama, tidaklah mudah 

dijalani terutama bagi yang sudah mempunyai anak, karena resiko yang dapat 

saja terjadi yaitu hubungan dengan keluarga menjadi tidak harmonis, 
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pertengkaran, kecurigaan, dan ketakutan yang kadang menjadi salah satu 

faktor dalam keributan rumah tangga. 

Selama ditinggal bertugas, istri TNI AD harus mampu  melewati 

kesulitan-kesulitan tanpa di dampingi oleh suami seperti pada saat kehamilan 

dan melahirkan. Menurut Pitt (dalam Diponegoro & Hastuti, 2009) 

kecemasan yang dialami oleh wanita hamil sampai menjelang persalinan 

kemungkinan disebabkan oleh faktor-faktor sosial seperti pengalaman 

melahirkan (misalnya pernah mengalami lama persalinan yang diakibatkan 

oleh kondisi fisik atau pinggul yang sempit), dukungan sosial (kurangnya 

dukungan dari lingkungan), hubungan suami istri dan keluarganya 

(kurangnya perhatian baik dari suami dan keluarganya tentang kehamilan). 

Istri TNI AD yang ditinggal tugas oleh suaminya akan memiliki 

tanggung jawab dan peran sebagai ibu sekaligus ayah. Seorang istri yang 

menjalani pernikahan jarak jauh memiliki beban dan tanggung jawab hampir 

sama dengan orangtua tunggal (single parent), dimana dihadapkan dengan 

urusan rumah tangga yang cukup kompleks seorang diri (Margiani & 

Ekawati, 2013). Mereka harus dapat mengurus anak dan rumahtangga 

seorang diri tanpa didampingi suami. Forste (dalam Larasati 2012) 

menyatakan keterlibatan suami dalam pekerjaan rumahtangga dan 

pengasuhan anak dapat memberikan pengaruh yang positif terhadap kepuasan 

perkawinan istri. 

Ketua Persit KCK PD I/BB menyatakan bahwa diperlukan adanya 

keuletan agar dapat membagi waktu dengan baik. Karena peran ganda yang 
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dimiliki seorang istri baik sebagai anggota organisasi, sebagai ibu rumah 

tangga yang mempunyai kewajiban penuh terhadap suami, mendidik anak 

dan mengatur rumah (Rumaijuk, 2012).  Verbrugge (dalam Larasati, 2012) 

menyatakan bahwa perempuan yang memiliki beberapa tanggungjawab dan 

peran, memiliki konsekuensi negatif pada tingkat kecemasan dan penyesuaian 

mereka.  

Berdasarkan hasil penelitian DISPSIAD (Dinas Psikologi Angkatan 

Darat) pada tahun 2012, diperoleh hasil bahwa ditinggal suami bertugas 

merupakan salah satu sumber stres bagi istri prajurit karena minimnya 

kesiapan para istri saat harus berperan sebagai orangtua tunggal dalam 

keluarga serta rendahnya penerimaan istri prajurit ketika suami berangkat 

tugas operasi. Tujuan daerah penugasan dan satuan di mana suami bertugas 

turut memengaruhi tingginya stres yang dirasakan para istri (Angelia, 2014). 

Waskito (dalam  Litiloly & Swastiningsih, 2014) mengatakan suami-

istri terkadang harus tinggal terpisah karena tugas dalam jangka waktu yang 

cukup lama, mengakibatkan masing-masing pihak akan merasakan kesepian. 

Hal inilah sehingga salah satu atau dua belah pihak dapat tertarik kepada 

lawan jenis yang bukan suami atau istrinya. 

Pemberitaan di berbagai media terkait kasus perselingkuhan . Istri 

seorang anggota TNI 700 Raider, Makassar dilaporkan berselingkuh dengan 

oknum anggota Polsek Galesong pada 14 April 2015 (Cipto, 2015). Selain itu 

telah terjadi kasus perselingkuhan yang dilakukan oleh istri TNI AD Batalyon 
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527 Lumajang. Perselingkuhan tersebut terjadi ketika suaminya bertugas di 

Papua (www.liputan6.com).  

Suciptawati & Susilawati (2005) dalam hasil penelitiannya menyatakan 

faktor dominan penyebab munculnya perselingkuhan adalah karena tidak  

bisa menguasai diri dan ingin mencari selingan, kurangnya komunikasi, serta  

kurangnya perhatian pasangan terutama untuk kebutuhan batin. Sebagian 

besar responden menjawab setuju bahwa 

Dikutip dari website Dinas Psikologi Angkatan Darat, masalah-masalah 

yang sering dihadapi oleh istri yang ditinggal prajurit (pasangannya) ke 

daerah operasi adalah ketergantungan afeksi dimana para istri yang kurang 

mandiri dan sangat bergantung pada suami mengalami kesulitan dalam 

mengambil keputusan dan menghadapi kesulitan, mengalami kesulitan dalam 

mengasuh anak dikarenakan peran ganda yang dijalani oleh istri yaitu 

menjadi ibu sekaligus ayah, istri yang kurang memiliki kontrol diri dan nilai-

nilai menjadi faktor yang mempengaruhi para istri tertarik dengan lawan jenis 

yang bukan suaminya, kurangnya rasa aman, relasi sosial buruk, dan 

kelelahan fisik yang akhirnya dapat berpengaruh terhadap aspek psikologis 

dikarenakan peran sebagai ibu dan juga ayah yang mengakibatkan kurangnya 

waktu untuk diri sendiri. 

Kehidupan para istri TNI AD tentu berbeda dengan masyarakat non-

militer. Dalam fenomena yang ada, pangkat suami dalam TNI AD 

menentukan pula jabatan istri dalam keanggotaan Persit. Yang artinya bila 

suami pangkatnya tinggi secara otomatis jabatan istrinya dalam kegiatan 
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Persit juga tinggi, seperti contoh: Istri komandan Bataliyon secara otomatis 

adalah menjadi ketua Persit. Dan apabila istri prajurit yang mempunyai suami 

berpangkat rendah maka jabatannya dalam Persit juga rendah. Disamping itu 

juga seorang istri prajurit harus tahu bagaimana menempatkan diri sesuai 

dengan pangkat dan jabatan suami (Chotimah & Hadi, 2011). 

Hubungan yang terjadi antara istri prajurit yang terdiri dari berbagai 

lapisan pangkat yang mengikuti pangkat suami banyak dibatasi oleh aturan 

yang jelas terbentuk di dalamnya. Dimana seorang istri perwira akan berbeda 

cara berinteraksinya dengan istri yang pangkatnya berada dibawah mereka. 

Pada hal ini para istri dituntut untuk dapat menyesuaikan diri dengan 

kehidupan sebagai istri TNI AD sehingga memiliki kemampuan untuk 

membuat rencana dan mengorganisir respon-respon sedemikian rupa, 

sehingga bisa mengatasi segala macam konflik, kesulitan dan frustasi-frustasi 

secara efisien ( Mappiare dalam Kumalasari & Ahyani, 2012). 

Peneliti juga telah melakukan wawancara dengan salah satu istri 

anggota TNI AD yang tinggal di Wangon Kabupaten Banyumas. Dalam 

wawancara informan menceritakan suka dukanya selama berumahtangga. 

Informan mengatakan sebelum menikah calon istri TNI AD akan diselidiki 

terlebih dahulu latar belakang keluarganya apakah ada latar belakang PKI apa 

tidak, selain itu informan diharuskan mengikuti tes kesehatan di antaranya tes 

keperawanan. Apabila calon istri tidak perawan maka akan diberitahukan 

kepada calon suaminya. Penyebab tidak perawan calon istri oleh calon 

suaminya maka ada sanksi yang harus diterima namun bila hal tersebut akibat 
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perilaku calon istri dengan pria selain calon suaminya, maka calon suami 

akan ditanyakan tentang kesanggupanna menerima atau tidak. Informan 

bercerita ketika awal pernikahan dia mau tidak mau harus ditinggal oleh 

suami untuk bertugas di Timor-Timor. Ketika itu subjek tengah hamil 2 

bulan, pada saat itu lah subjek harus menjalani masa-masa kehamilannya 

tanpa suami di sisinya. Pada saat itu subjek tinggal bersama orangtuanya 

sehingga merasa lebih tenang. Hingga masa persalinanpun dilewati subjek 

tanpa kehadiran suami. Pada saat-saat ditinggalkan suami bertugas subjek 

mengatakan bahwa terkadang dia merasa sedih karena harus melewati hari-

hari tanpa suami walaupun ada orangtua dan saudara yang membantu dirinya.  

Selain perasaan tersebut, subjek juga merasakan cemas akan 

keselamatan suaminya. Pada waktu itu kemajuan teknologi belum secanggih 

sekarang ini, sehingga komunikasi kurang berjalan lancar. Subjek juga pernah 

merasakan tinggal di lingkungan asrama batalyon. Subjek bercerita para istri 

yang tinggal di batalyon juga harus mematuhi peraturan di dalamnya seperti 

waktu diperbolehkan keluar dan masuk kembali ke batalyon dimana tiap 

batalyon memiliki kebijakan yang berbeda-beda. Istri prajurit yang melanggar 

dapat dikenakan sanksi sesuai kebijakan.  

Istri anggota TNI AD juga diwajibkan mengikuti kegiatan-kegiatan 

yang diadakan oleh Persit. Kegiatan dalam kurun waktu mingguan, maupun 

bulanan pun bermacam-macam, seperti olahraga, pengajian dan perkumpulan 

lainnya. Adanya aturan lingkungan tersebut terkadang membuat istri prajurit 

merasa lelah, namun ada pula yang merasa senang dengan kegiatan-kegiatan 
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tersebut. Namun pada istri yang memiliki karier dan bertempat tinggal jauh 

terkadang yang terjadi adalah kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan 

organisasi Persit, walaupun terdapat kebijakan untuk  hal tersebut. 

Dari sedikit pemaparan tentang kehidupan istri dari anggota TNI AD  di 

atas, dapat dilihat bahwa ada berbagai tekanan atau permasalahan yang 

dihadapi. Caring (dalam Anggraini & Hendriani, 2015) mengatakan bahwa 

tekanan atau situasi sulit yang kerap dialami istri berpengaruh terhadap 

kondisi fisik dan psikologisnya. Kurang tidur dan makan menyebabkan istri 

kehilangan berat badan, serta mengalami kecemasan dan depresi.  

Namun demikian Roxana (dalam Anggraini & Hendriani, 2015) 

menyatakan bahwa tidak semua istri mengalami kondisi fisik dan psikologis 

yang berat ketika menghadapi tekanan atau situasi sulit. Sebagian istri 

ternyata mampu menunjukkan pengelolaan emosi yang baik dan bangkit 

mengatasi  tekanan psikologis yang dirasakan.  

Untuk menghadapi berbagai situasi sulit dalam hidup individu 

memerlukan kemampuan untuk mengatasi kesulitan atau tantangan yang 

terjadi di kehidupan dan bukan lari dari kesulitan tersebut diistilahkan sebagai 

resiliensi oleh Grotberg (dalam Maulidya & Eliana, 2013). Reivich & Shatte 

(dalam Achmad & Darmawati, 2014) mengemukakan bahwa resiliensi 

merupakan suatu kemampuan individu untuk bisa bertahan, bangkit, dan 

menyesuaikan dirinya bahkan pada kondisi yang paling sulit.  

Resiliensi diperlukan dalam menghadapi stress. Kemampuan resiliensi 

penting untuk memperluas dan menambah pengalaman individu dalam 
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menyelesaikan suatu permasalahan (Maulidya & Eliana, 2013).Resiliensi 

disebut juga oleh Wolin dan Wolin (dalam Uyun, 2012) sebagai ketrampilan 

coping saat individu dihadapkan pada tantangan hidup atau kapasitas individu 

untuk tetap sehat (wellness) dan terus memperbaiki diri (self repair). 

Penelitian Susanto ( dalam Pasudewi, 2012) menyatakan bahwa semakin 

tinggi kemampuan coping maka semakin tinggi resiliensi dan semakin rendah 

kemampuan coping maka semakin rendah resiliensi.  

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa individu yang resilien mampu 

menunjukkan sifat-sifat positif dalam lingkungan yang beresiko. Menurut 

Siebert (dalam  Achmad & Darmawati 2014), individu dengan resiliensi yang 

baik dijelaskan adalah mereka yang berhasil mengatasi permasalahan mereka, 

bahkan mampu bangkit menjadi individu yang lebih kuat, lebih baik dan 

menemukan kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Pribadi dengan 

resiliensi tinggi ini akan mampu keluar dari masalah dengan cepat dan tidak 

terbenam dengan perasaan sebagai korban lingkungan atau keadaan dan 

mampu mengambil keputusan saat berada dalam situasi sulit.   

Bagi individu yang resilien, resiliensi membuat hidupnya menjadi lebih 

tangguh. Dengan kata lain, dengan adanya resiliensi dalam diri individu, 

dapat membuat individu berhasil menyesuaikan diri dalam berhadapan 

dengan kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan, perkembangan sosial, 

akademis, dan bahkan dengan tekanan hebat yang melekat dalam dunia 

sekarang sekalipun (Desmita, 2005) 
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Dari pemaparan di atas  peneliti merasa tertarik untuk meneliti tentang 

bagaimanakah resiliensi diri dalam menghadapi berbagai tekanan pada istri 

TNI AD. Dalam hal ini resiliensi diri begitu  penting untuk dapat dimiliki 

oleh istri TNI AD dalam menghadapi berbagai tekanan dalam kehidupannya. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti 

mengangkat permasalahan sebagai berikut : 

Bagaimanakah gambaran resiliensi diri dalam menghadapi tekanan kehidupan 

pada istri TNI-AD ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

Untuk mengetahui bagaimana gambaran  resiliensi diri dalam menghadapi 

tekanan pada istri TNI-AD. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Sedangkan manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah : 

1. Manfaat teoritis dari hasil penelitian yang dilaksanakan adalah : 

a. Memberikan  sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan di 

bidang Psikologi, khususnya Psikologi Sosial yang berkaitan dengan 

resiliensi diri. 
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b. Dapat menjadi referensi tambahan bagi peneliti selanjutnya yang ingin 

meneliti hal yang terkait dengan resiliensi diri dalam menghadapi 

tekanan pada istri TNI AD. 

2. Manfaat praktis dari hasil penelitian yang dilaksanakan adalah : 

a. Dapat digunakan sebagai referensi untuk menanggulangi permasalahan-

permasalahan dalam kehidupan istri prajurit TNI AD sehingga nantinya 

menjadi pedoman dalam merancang program konseling. 

b. Memberikan informasi kepada organisasi Persit mengenai strategi 

tentang menanggulangi permasalahan terkait dengan resiliensi diri pada 

istri prajurit. 

c. Sebagai bahan pertimbangan dalam membuat kebijakan-kebijakan 

sehubungan dengan kesejahteraan prajurit yang bertujuan untuk 

mengoptimalkan kinerja para istri prajurit dalam organisasi dan 

rumahtangga. 
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