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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia dalam kehidupannya mengalami berbagai permasalahan yang dapat 

mempengaruhi kondisi kejiwaannya, apabila permasalahan yang dihadapi 

dirasakan oleh dirinya merupakan sesuatu yang berat, hal ini akan berdampak 

pada kondisi yang akan mempengaruhi keseimbangan jiwanya (Purwaningtyas, 

2010). Permasalahan-permasalahan tersebut merupakan stressor dan respon yang 

paling umum terhadap suatu stressor adalah kecemasan.

Tiap manusia pasti mempunyai rasa cemas, rasa cemas ini biasanya terjadi 

pada saat adanya kejadian atau peristiwa tertentu, maupun dalam menghadapi 

suatu hal. Misalkan, orang merasa cemas, ketika tampil dihadapan banyak orang 

atau ketika sebelum ujian berlangsung, dan masih banyak lagi. Kecemasan yang 

dimiliki seseorang seperti di atas adalah normal bahkan kecemasan ini perlu 

dimiliki oleh manusia. Akan tetapi kecemasan berubah menjadi abnormal ketika 

kecemasan yang ada dalam diri individu menjadi berlebihan atau melebihi dari 

kapasitas umumnya.

Banyak pemicu munculnya kecemasan, salah satunya jika ditinggalkan 

pasangan. Setiap orang yang hidup dalam perkawinan sebaiknya mempersiapkan 

diri karena pada suatu hari akan meninggalkan atau ditinggalkan oleh pasangan 

hidupnya karena kematian atau perceraian. Tidak ada orang yang pernah 

menginginkan kehilangan orang yang dicintai, apa lagi orang itu adalah pasangan 

hidupnya dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Ditinggalkan pasangan yang 
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disebabkan karena atau perceraian merupakan pengalaman paling menghancurkan 

dan meremukkan hati yang paling dalam. Kehilangan orang yang dicintai 

menimbulkan rasa sakit dan kesedihan. Perasaan sedih menyebabkan seseorang 

menjadi lupa diri. Dihadapan siapapun yang ia jumpai menangis dan lupa 

merawat diri karena terlalu banyak menangis dan tak terurus. Ada juga yang 

sampai jatuh pingsan atau kemarahan, dan mengalami kecemasan karena takut hal 

ini terjadi pada individu tersebut.

Jika dilihat dari hasil Survey terkini, dimana di Amerika terdapat 15-33% 

pasien yang berobat ke dokter merupakan pasien dengan gangguan mental. Dari 

jumlah tersebut minimal sepertiganya menderita gangguan kecemasan. Sehingga 

saat ini kecemasan merupakan penyakit yang mulai menjadi perhatian di bidang 

kesehatan masyarakat. Dibanding laki-laki wanita lebih sering mengalami 

gangguan kecemasan. Prevalensi kecemasan pada wanita 30,5% lebih tinggi dari 

laki-laki 19,2%, 25% tidak menikah, lebih dari 35% memerlukan perawatan dan 

sekitar 10% melakukan bunuh diri (Dugue, 2002).

Kecemasan memiliki karakteristik berupa munculnya prasaan takut dan 

kehati-hatian atau kewaspadaan yang tidak jelas dan tidak menyenangkan 

Davison & Neale (2006). Kaplan, Sadock, & Grebb (1994) mengemukakan takut 

dan cemas merupakan dua emosi yang berfungsi sebagai tanda akan adanya suatu 

bahaya. Rasa takut muncul jika terdapat ancaman yang jelas, berasal dari 

lingkungan dan tidak menimbulkan konflik bagi individu sedangkan kecemasan 

muncul jika bahaya berasal dari dalam diri, tidak jelas, atau menyebabkan konflik 

bagi individu. Menurut Davison & Neale (2006) gangguan cemas berbeda dengan 

kecemasan normal dalam hal intensitas durasi serta dampaknya bagi individu.
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Kecemasan disini mempunyai tiga komponen, yaitu emosional, kognitif, dan 

fisiologis. Dalam komponen emosional, individu mengalami perasaan takut yang 

intens dan disadari. Dalam komponen kognitif, peningkatan rasa takut akan 

mengacaukan kemampuan individu untuk berpikir jernih. Dalam komponen 

fisiologis, tubuh merespon ketakutan dengan memobilisasi diri untuk bertindak, 

baik dikehendaki ataupun tidak. Respon fisiologis ini merupakan hasil kerja 

sistem saraf otonom yang mengendalikan berbagai otot dan kelenjar tubuh 

(Turangan, 2011).

Respon fisiologis ketika terjadi kecemasan antara lain detak jantung 

meningkat, irama napas lebih cepat, pupil mata melebar, proses pencernaan 

terhenti, pembuluh darah menyempit, tekanan darah naik, kelenjar adrenalin 

dalam darah meningkat. Itu semua menyebabkan individu menjadi tegang dan 

siap melakukan tindakan menyerang atau melarikan diri dari situasi yang ada 

(Turangan, 2011).

Seperti fenomena yang ada dimana subyek bercerita dan mengeluhkan 

kondisi yang dirasakan sangat mengganggu akhir-akhir ini. Subyek merasakan 

adanya debaran jantung yang kencang, susah untuk memulai tidur, bahkan susah 

untuk kembali tidur ketika terbangun. Subyek merasakan ketakutan, gelisah,

gugup dan kebingungan yang luar biasa. Subyek tidak mampu untuk mengontrol 

dirinya ketika itu yang ia rasakan adanya ketakutan dan kecemasan yang luar 

biasa.

Menurut subyek hal ini biasa terjadi malam hari dengan waktu yang lama, 

sehingga menggangu aktivitas keesokan harinya dengan reaksi gelisah dan gugup. 

Begitu juga ketika suaminya ingin berangkat kerja, ia merasa kecemasan yang 
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luar biasa dengan menunjukkan reaksi fisik seperti gemetaran, keringat dingin, 

dan jantung berdetak cepat. Ketakutan dan kecemasan dihubungkan subyek 

dengan mengingat peristiwa ketika ayah subyek meninggalkan mendiang ibu 

untuk menikah lagi. Apa yang dilakukan ayah dikarenakan ibu meninggal karena 

penyakit kanker rahim. Hal inilah yang kemudian menimbulkan kecemasan yang 

luar biasa untuk subyek. Menurut subyek, ia sangat mencintai suaminya karena 

sebelum menikah subyek susah untuk mendapatkan pasangan hidup. Subyek 

selalu ditolak karena alasan utama yaitu fisik subyek yang tidak seperti wanita 

biasanya, sehingga ia tidak ingin jika suaminya pergi meniggalkannya. Peristiwa 

lain yang memperkuat kecemasan subyek adalah ia memiliki kista dalam 

rahimnya. Subyek mencoba meyakinkan penyakitnya dengan memeriksakan ke 

dokter kandungan. Dari kelima dokter yang dikunjungi, hampir beberapa dokter 

mengatakan jika subyek memiliki kista yang disebabkan oleh pikiran dan hormon. 

Setelah diagnosa dari beberapa dokter subyek mulai merasakan kecemasan yang 

luar biasa terutama terhadap siklus menstruasi. Jika terlambat atau jika 

mengeluarkan darah yang tidak seharusnya maka subyek akan menjadi cemas dan 

gelisah. Kemudian malam harinya subyek tidak bisa tidur dengan nyenyak bahkan 

ia terus menggunakan obat penenang yang diberikan dokter bahkan ketika obat 

sudah habis subyek berusaha mencarinya di apotek. Hal ini dirasakan subyek 

sudah cukup lama, dan kecemasan ini semakin mengganggu pada beberapa bulan 

terakhir ini. Menurut subyek ketika dia selalu mencemaskan segala sesuatu pasti 

akan membuat tubuhnya bereaksi dengan cepat, seperti nafas terasa sesak, jantung 

berdetak cepat, keringat dingin, kepala sakit, dan sulit berpikir tentang apapun.
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Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti, diketahui subyek mengalami 

kondisi kecemasan ditinggalkan pasangan. Setiap situasi yang ada selalu 

ditanggapi dengan kecemasan sehingga mengganggu aktivitasnya dalam beberapa 

bulan terakhir. Individu yang mengalami kondisi seperti ini bisa dikatakan 

mengalami ketakutan yang berlebihan dan sifatnya tidak rasional. Subyek 

memiliki ketakutan jika ditinggalkan suaminya, takut mati karena suami akan 

meninggalkannya dan menikah dengan wanita lain sama seperti yang dilakukan 

ayah subyek. Disisi lain, pemikiran subyek mengenai bentuk tubuh yang kurang 

ideal membuat suami lebih mudah untuk meninggalkannya. Adanya topik 

pembicaraan mengenai mantan pacar suami semakin memperparah kondisi 

subyek dengan memunculkan reaksi kecemasan karena didukung dengan tingkat 

keyakinan subyek mengenai distorsi kognitifnya.

Adanya ketakutan tersebut merupakan pemikiran tidak rasional dalam diri 

individu. Kecemasan atau anxietas ini mengganggu aktivitas dalam kehidupan 

dari diri individu tersebut, salah satunya terganggunya fungsi sosial dalam diri 

individu. Misalnya menghambat untuk menjalin hubungan akrab antar individu 

maupun kelompoknya. Kondisi seperti ini mengganggu stabilitas kehidupan 

pribadi dan sosial subyek, sehingga kondisi seperti ini dibutuhkan suatu 

penanganan untuk membantu subyek mengatasi atau mengurangi simtom 

kecemasan dan adanya ketakutan tidak rasional yang dialaminya. Karena jika 

tidak segera diatasi, akan dikhawatirkan membawa dampak negatif pada subyek 

dan semakin mengganggu kehidupan subyek.

Pada kasus ini, penderita selalu merasakan kecemasan pada kondisi yang 

tidak mampu dikontrolnya, sehingga akan membuat reaksi kecemasan muncul. 
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Respon yang ditimbulkan oleh kecemasan dapat dimanifestasikan oleh aktivitas 

saraf otonom (simpatis dan parasimpatis). Respon simpatis akan menyebabkan 

pelepasan epineprin, adanya peningkatan epineprin mengakibatkan denyut jantung 

cepat, pernafasan cepat dan dangkal, tekanan pada arteri meningkat. Kecemasan 

juga berdampak negatif pada fisiologi tubuh manusia antara lain dampak pada 

kardiovaskuler, sistem respirasi, gastro intestinal, neuromuskular, traktus 

urinarius, kulit, dampak pada perilaku, kognitif dan afektif. Sampai kepada 

dampak terhadap sistem respirasi dan kardiovaskuler yang dapat menyebabkan 

kesulitan bernafas, nafas cepat dan dangkal, rasa tertekan pada dada dan 

peningkatan tekanan darah (Stuart dan Sundeen, 1995).

Jika dilihat secara umum, relaksasi merupakan keterampilan coping yang 

aktif jika digunakan untuk mengajar individu kapan dan bagaimana menerapkan 

relaksasi dibawah kondisi yang menimbulkan kecemasan. Goldfriend dan Trier 

(dalam Subandi, 2002) menunjukkan efektifitas latihan relaksasi yang disajikan 

sebagai self control coping skill. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa subyek 

yang diberi latihan relaksasi yang disajikan sebagai active coping skill secara 

signifikan menunjukkan pengurangan kecemasan yang lebih besar daripada 

subyek yang diberi latihan relaksasi yang disajikan sebagai prosedur otomatis 

untuk mengurangi kecemasan. Burn (dalam Subandi, 2002) juga melaporkan 

beberapa keuntungan yang diperoleh dari latihan relaksasi dimana salah satunya 

adalah untuk mengurangi tingkat kecemasan. Ada beberapa bukti bahwa individu 

dengan tingkat kecemasan yang tinggi dapat menunjukkan efek fisiologis positif 

melalui latihan relaksasi. Selain itu juga, relaksasi dapat mengurangi 

kemungkinan gangguan yang berhubungan dengan stress, dan mengontrol 
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anticipatory anxiety sebelum situasi yang menimbulkan kecemasan, seperti pada 

pertemuan penting, wawancara dan sebagainya.

Melihat kondisi subyek yang mengalami kecemasan ditinggal pasangan

dengan memunculkan reaksi fisiologis dan emosi, serta subyek memiliki riwayat 

gangguan pernafasan sehingga dilakukan relaksasi dengan menggunakan relaksasi 

kesadaran indera. Teknik relaksasi kesadaran indera sangat efektif digunakan bagi 

penderita yang mengalami kecemasan khususnya kesulitan pernafasan. Karena 

dasar dari teknik ini adalah dengan membayangkan indera dan menggunakan 

pernafasan, walau menyerupai meditasi namun pada relaksasi kesadaran indera ini 

individu diberikan stimulus berupa pertanyaan (Judyth, 2008). Sehingga teknik 

relaksasi kesadaran ini dirasa cukup mampu mereduksi kecemasan.

Begitu juga dengan pemikiran negatif yang mengganggu keseharian subyek, 

dimana adanya ketakutan jika kehilangan suami, takut jika mati karena penyakit 

yang dideritanya sehingga subyek berfikir jika mati maka suami akan 

meninggalkannya, dan merasa takut jika sendiri di rumah tanpa suami, didukung 

dengan keyakinan dirinya mengenai bentuk tubuh yang kurang ideal sehingga 

memperparah kecemasan subyek. Menurut peneliti yang menganalisa 4000 

pasangan menyebutkan, mereka yang patah hati ditinggal kekasih atau pasangan 

cenderung lebih merana, tertekan, dan mengalami kecemasan yang berlebihan, 

terutama pada mereka yang akan berstatus janda atau duda (Wilson, 2008).

Kondisi seperti ini memicu subyek menjadi ketakutan yang berlebihan dan apabila 

hal ini dibiarkan maka akan mempengaruhi kognitif sehingga memperparah 

tingkat keyakinan dan semakin berdampak pada kecemasan subyek. Maka untuk 
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mengurangi pemikiran negatif  disertakan juga terapi self talk agar lebih 

komprehensif dalam mereduksi kecemasan.

Menurut Prawitasari (dalam Subandi, 2002) berbagai teknik relaksasi, seperti 

kesadaran indera dapat menurunkan keluhan-keluhan fisik yang biasa terjadi 

dalam keadaan cemas atau stres. Teknik relaksasi kesadaran indera ini telah 

diketahui efektif menurunkan kecemasan untuk perawatan dan pencegahan gangguan 

pernafasan, hiperventilasi, nafas pendek. Karena menurunkan ketegangan dan 

perubahan kesadaran (Judyth, 2008).

Relaksasi kesadaran indera ini dikembangkan oleh Golfried yang 

dipelajarinya dari Weitzman (Gordfried & Davison, 1976). Relaksasi kesadaran 

indera ini memfokuskan individu untuk bisa merasakan tubuhnya sendiri 

khususnya panca indera sehingga individu bisa merasakan ketenangan. Dalam 

teknik ini individu diberi satu seri pertanyaan yang tidak untuk dijawab secara 

lisan, tetapi untuk dirasakan sesuai dengan apa yang dapat atau tidak dapat 

dialami individu pada waktu instruksi diberikan.

Sedangkan teknik self talk disertakan untuk menangani pikiran-pikiran 

negatif. Self talk merupakan bagian dari Rational Emotive Behavior Therapy 

(REBT) yang bertujuan mengubah ide-ide tidak rasional menjadi ide yang 

rasional sehingga dapat mengubah pandangan negatif mengenai perasaan dan 

keinginan (Hartini, 2005). Albert Ellis merancang REBT lebih dari 40 tahun yang 

lalu, dimana REBT merupakan treatment yang dilakukan untuk restrukturisasi 

kognitif mengubah pemikiran irasional yang menyebabkan masalah psikologis 

seperti kecemasan, deppresion, kemarahan, dan rasa bersalah (Spiegler & 

Guevremont, 2003). Self talk dalam REBT berfungsi untuk merubah keyakinan-
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keyakinan yang awalnya negatif menjadi positif sehingga bisa berfikir lebih 

rasional.

Menurut Luciani (2001), self talk merupakan teknik untuk meyakinkan diri

sendiri dari pemikiran negatif dan tidak aman sehingga menjadi alternatif yang 

sehat bagi individu. Individu akan membangun keyakinan diri dengan memilih 

untuk menghilangkan pemikiran negatif dengan lebih obyektif, memilih rencana 

yang lebih baik dengan berfikir rasional. Self talk dikategorikan menjadi dua jenis 

yaitu positif dan negatif. Self talk yang positif dapat meningkatkan rasa percaya 

diri, kebahagiaan, dan memotivasi diri seseorang. Sedangkan self talk yang 

negatif dapat membuat seseorang putus asa, ketakutan, cemas, dan sedih.

Self talk bekerja secara bertahap sehingga memengaruhi pikiran bawah sadar 

seseorang. Pertama, self talk mempengaruhi tindakan individu tersebut, lalu lama-

kelamaan tindakan tersebut berubah menjadi kebiasaan. Setelah tindakan tersebut 

menjadi kebiasaan, kemudian menyatu dengan karakter/sifat individu tersebut, 

dan setelah menyatu dengan sifat individu, self talk awal mulai menjadi realitas 

dalam kehidupan seseorang, yang akhirnya membuat seseorang percaya bahwa 

keyakinan itu memang benar. Self talk awal seseorang akan diperkuat oleh self 

talk baru yang senada namun lebih kuat lagi. Kemudian, self talk seseorang akan 

bekerja secara bertahap seperti pada siklus pertama, namun dengan pengaruh yang 

semakin kuat. Begitulah seterusnya self talk bekerja memengaruhi diri seseorang

tanpa henti. Self talk yang positif dan dilakukan secara terus-menerus, akan 

mempengaruhi seseorang tersebut menjadi jauh lebih positif daripada 

sebelumnya. Sebaliknya, self talk yang negatif juga bekerja dengan cara yang 

sama untuk membuat diri seseorang menjadi sangat negatif (Dodi, 2010).
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Dari uraian diatas peneliti menyimpulkan bahwasanya teknik relaksasi 

kesadaran indera dapat menurunkan simptom emosional dan terlebih lagi fisik, 

namun demikian kecemasan yang dimiliki seseorang ketika takut ditinggalkan 

pasangan akan lebih sempurna jika diberikan terapi dengan teknik self talk karena 

ketika seseorang tidak mampu berfikir rasional yang mempengaruhi kognitif dan 

mengkondisikan dirinya pada simtom-simtom kecemasan yang muncul seperti 

reaksi fisiologis dan emosi tersebut, diharapkan teknik ini mampu mereduksi

kecemasan. Maka dengan pemberian intervensi teknik relaksasi kesadaran indera 

yang disertai dengan self talk diharapkan dapat membantu subyek dalam 

menurunkan kecemasan serta dapat mengontrol pemikiran yang tidak rasional. 

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengetahui Teknik Relaksasi Kesadaran 

Indera dan Self Talk Dalam Mereduksi Kecemasan ditinggalkan pasangan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan permasalahan 

yang akan dijawab dalam penelitian ini yaitu, apakah teknik relaksasi kesadaran 

indera dan self talk dapat mereduksi kecemasan ditinggalkan pasangan.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah teknik relaksasi 

kesadaran indera dan self talk dapat mereduksi kecemasan ditinggalkan pasangan.
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D. Manfaat Penelitian

1. Diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada subyek, 

agar subyek mampu mengatasi kecemasannya, juga untuk membantu 

subyek dalam mengatasi ketakutan yang dirasakanya.

2. Diharapkan dari penelitian ini dapat memperkaya khasanah keilmuan 

psikologi klinis, terutama terkait dengan penerapan psikoterapi dalam 

menangani kasus-kasus klinis.

3. Penelitian berbasis psikoterapi ini diharapkan dapat mengasah dan 

menambah kemampuan serta keilmuan bagi peneliti yang sekaligus 

bertindak sebagai terapi agar nantinya dapat diaplikasikan dalam 

menangani kasus-kasus yang sama.


