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BABI 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia sebagai negara yang pesat pertumbuhannya dengan 

jumlah penduduk yang banyak. Banyaknya warga Indonesia 

dikarenakan oleh semakin pesatnya pertumbuhan dan perkembangan 

penduduk dari tahun ke tahun, yang terlihatdi kota–kota besar seperti 

Semarang. Pertumbuhan penduduk yang sangat cepat tersebut dengan 

sendirinya akan menimbulkan berbagai macam permasalahan, dan salah 

satunya masalah perumahan. Berkaitan dengan hal tersebut, Budiharjo 

(dikutip Purwanto & Wijayanti, 2012, h.24) mengungkapkan bahwa 

pembangunan rumah susun pada hakekatnya merupakan jawaban 

sebuah kebutuhan akan pemecahan masalah perumahan di perkotaan. 

Secara khusus, pemerintah Kota Semarang mengadakan 

pembangunan rumahsusun yang diprioritaskan bagi masyarakat 

golongan berpenghasilan rendah, sebagaimana yang diatur dalam UU 

No.20 Tahun 2011 tentangRumah Susun. Pembangunan rumah susun 

oleh pemerintah Kota Semarang, antara lain di Bandarharjo, Pekunden, 

Genuk, Karangroto dan Kaligawe.  

Rumah susun merupakan bangunan gedung bertingkat yang 

dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bangunan–

bangunan yang berstruktur secara fungsional dalam arah horizontal 

maupun vertikal, serta merupakan satuan–satuan yang masing–masing 

dapat memiliki secara terpisah terutama tempat–tempat hunian yang 
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dilengkapi dengan bangunan bersama dan tanah bersama. Dengan 

demikian, rumah susunadalah rumah dimana lingkungan tetangga tidak 

saja di kanan dan kiri, tetapi juga berada di atas dan di bawah dengan 

jumlah penghuni relatif banyak dan ukuran yang relatif sempit 

(Sarwono, 1995, h.118). Menurut Triasmara (2013, h.1) beberapa 

kondisi buruk yang ada di rumah susun pada umumnya, antara lain tidak 

memiliki sistem sanitasi yang baik, khususnya terkait pengelolaan 

sampah; ventilasi udara dan cahaya kurang memadai; serta rendahnya 

privasi, seperti mendengar tetangga bertengkar (suami-istri), bayi 

menangis, bunyi TV/ tape yang keras. Kondisi rumah susun yang 

demikianlah memungkinkan penghuninya untuk mengalami penurunan 

kesehatan mental, seperti stres. 

Stres yang dialami oleh individu dapat menguntungkan, namun 

juga dapat merugikan (Sarafino, 1994, h.103). Stres dianggap 

menguntungkan, apabila membantu meningkatkan kekebalan diri, 

menumbuhkan motivasi untuk menghadapi tantangan dan mendorong 

untuk memecahkan masalah. Stres yang demikian disebut juga dengan 

eustress. Sebaliknya, stres dianggap merugikan, apabila menimbulkan 

dampak yang bersifat negatif dan merusak, seperti individu harus selalu 

siaga untuk melawan atau bertahan, dipenuhi rasa takut, dan tubuh 

memberikan reaksi yang berlebihan (misal, jantung berdetak lebih 

kencang, mulut kering, dan tidak dapat mengendalikan diri ketika 

berhadapan stressor). Stres yang demikian disebut juga dengan distress. 

Pada penelitian ini difokuskan pada stres yang berdampak negatif 

(distres) akibat respon terhadap kondisi tinggal di rumah susun.
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Musradinur (2016, h.184-185) mengungkapkan bahwa banyak 

penelitian menunjukkan bila stres memberi kontribusi 50%-70% 

terhadap timbulnya sebagian besar penyakit, seperti penyakit 

kardiovaskular, hipertensi, kanker, penyakit kulit, infeksi, penyakit 

metabolik dan hormone. Selain itu, ketika individu mengalami stres 

berat maka individu akan memperlihatkan tanda-tanda mudah Lelah, 

sakit kepala, hilang nafsu, mudah lupa, bingung, kehilangan gairah 

seksual, kelainan pencernaan dan tekanan darah tinggi. Hal inilah yang 

mendorong pentingnya upaya untuk menurunkan stres, khususnya pada 

penghuni rumah susun. 

Stres adalah respon terhadap stres yang dimanifestasikan dan 

melibatkan perubahan fisiologis, reaksi kognitif, reaksi emosional dan 

respon perilaku (Taylor, 2003, h.93). Sebagai bentuk respon, maka stres 

dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kesesakan (Cholidah, Ancok,& 

Haryanto., 1996). Hal ini sesuai dengan pendapat Musradinur (2016, 

h.189-190) bahwa kesesakan merupakan salah satu faktor lingkungan 

yang menyebabkan stres. Hotwani & Tripathi (2017, h.16) 

mengungkapkan bahwa kesesakan yang dirasakan setiap harinya akan 

mendorong munculnya stres, frustrasi, kemarahan dan menurunkan 

kemampuan koping.  

Kesesakan sebagai perasaan subjektif karena terlalu banyak 

orang lain di sekelilingnya (Gifford, Steg, & Reser., 2011, h.444). 

Kesesakan muncul apabila orang berada dalam posisi terkungkung 

akibat persepsi subjektif keterbatasan ruang, karena dibatasi oleh sistem 

konstruksi bangunan rumah dan terlalu banyaknya orang lain di 
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sekelilingnya. Hal ini menyebabkan banyaknya stimulus yang tidak 

diinginkan dapat mengurangi kebebasan masing-masing individu, serta 

interaksi antar individu yang semakin sering terjadi semakin tidak 

terkendali dan informasi yang diterima semakin sulit dicerna. 

Hasil observasi untuk identifikasi masalah pada rumah susun di 

Bandarharjo mengungkapkan bahwa rumah susun di Bandarharjo 

memiliki ukuran luas tipe 27, 36 dan 54 yang dibuat tanpa sekat, 

sehingga penghuninya akan mengatur ruang sesuai dengan kebutuhan 

masing-masing penghuni. Sebagian besar penghuni membuat sekat, 

biasanya untuk kebutuhan ruang tidur dengan menggunakan almari, 

gordyn dan/atau triplek. Selain itu, untuk mengantisipasi keterbatasan 

luas hunian maka dengan penghuni menjadikan ruang secara 

multifungsi, misalnya ruang tamu sekaligus digunakan untuk ruang 

makan, ruang belajar, ruang keluarga, bahkan ruang usaha seperti 

berjualan atau menjahit. Sebagian besar penghuni juga menjemur 

pakaian di bagian teras.  

Sarana untuk bermain anak di rumah susun Bandarharjo juga 

tidak disediakan secara khusus, sehingga anak-anak memanfaatkan 

ruang terbuka (misal teras dan tempat parkir) untuk bermain, sementara 

untuk remaja cenderung bermain di luar rumah susun. Tempat parkir 

juga digunakan sebagai tempat meletakkan barang-barang yang tidak 

mungkin dibawa ke rumah, seperti sepeda, sepeda motor atau gerobak 

berjualan.  

Untuk identifikasi masalah pada penghuni rumah susun 

Bandarharjo, dilakukan wawancara dengan empat orang penghuni 
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rumah susun tersebut. Empat orang tersebut terdiri dari dua orang kepala 

rumah tangga, satu orang istri dan satu orang anak. Empat orang 

narasumber tersebut berusia antara 20-50 tahun, memiliki pendidikan 

SD-SMA, serta memiliki pekerjaan serabutan, karyawan swasta dan 

orang ibu rumah tangga. Keempat narasumber tersebut telah tinggal di 

dalam rumah susun selama lebih dari lima tahun, bersama dengan 4-7 

orang anggota keluarga lainnya. Hasil wawancara dari empat 

narasumber tersebut adalah hidup di rumah susun memang sumpek, baik 

karena memang ruang sempit dan keterbatasan ruang yang ada. Selain 

itu, mereka juga merasakan gangguan kebisingan karena rumah 

penghuni satu dengan lainnya hanya dibatasi dengan dinding yang 

memungkinkan dapat mendengar suara yang agak keras dari tetangga 

sebelahnya, seperti orang yang sedang bertengkar, suara bayi, dan suara 

TV/ tape yang keras.  

Dua orang narasumber mengungkapkan bahwa mereka tidak 

nyaman dengan lingkungan yang ada, dan memiliki pikiran untuk 

pindah jika mereka memiliki kondisi keuangan yang lebih baik. Mereka 

merasa tertekan dan merasa mudah marah. Selain itu, mereka akhirnya 

lebih suka berada di dalam rumah dan menutup pintu dengan tujuan 

membatasi pergaulan. Sementara, dua orang narasumber yang lain 

mengemukakan bahwa situasi yang ada di rumah susun wajar. Meski 

ada kebisingan atau sumpek, namun mereka menganggap semua itu 

wajar. Mereka tetap bisa menikmati hari-harinya dengan baik, bergaul 

dengan tetangga. 
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Penelitian ini merupakan replikasi penelitian yang dilakukan 

Erlinda (2016), yaitu mengkaji mengenai hubungan kesesakan dengan 

tingkat stres pada penghuni rumah susun. Meski demikian terdapat 

perbedaan antara yang diteliti oleh Erlinda (2016) dengan penelitian 

yang akan dilakukan, yaitu subjek penelitian. Penelitian Erlinda 

dilakukan pada penghuni rumah susun di Pekunden Semarang, 

sementara penelitian yang akan dilakukan di rumah susun di 

Bandarharjo Semarang. Perbedaan lainnya, teori yang digunakan untuk 

menyusun skala tingkat stres dan skala kesesakan. Untuk tingkat stres, 

penelitian Erlinda dikembangkan dari teori Atkinson dan Anoraga, 

sementara penelitian yang dilakukan dikembangkan dari teori Taylor. 

Untuk kesesakan, penelitian Erlinda dikembangkan dari teori Gifford, 

sementara penelitian yang dilakukan dikembangkan dari teori 

Oktaviyanti. 

Selain mereplikasi Erlinda, penelitian terdahulu yang hampir 

sama dengan penelitian sekarang adalah yang dilakukan oleh Welta & 

Agung (2017). Perbedaan dengan penelitian terdahulu tersebut adalah 

(1) penelitian terdahulu menggunakan variabel lain selain selain 

kesesakan yaitu masa hukuman, (2) subjek dalam penelitian terdahulu 

adalah narapidana kelas IIA, sedangka yang akan dilakukan adalah 

penghuni rumah susun, dan (3) metode analisis data yang digunakan 

adalah analisis regresi linier berganda,sedangkan yang akan datang 

mengunakan analisis korelasi.  

Penelitian terdahulu yang juga mengkaji mengenai kesesakan 

dengan stres kerja adalah yang dilakukan oleh Hermawan (2014). 
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Perbedaan dengan penelitian terdahulu tersebut adalah (1) penelitian 

terdahulu merupakan penelitian deskriptif yang dianalisis secara statistik 

deskriptif. Sementara penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian 

korelasional yang dianalisis secara statistik korelasi; dan (2) penelitian 

terdahulu menggunakan remaja yang tinggal di pemukiman padat, 

sementara penelitian yang akan dilakukan menggunakan remaja ke atas 

yang tinggal di rumah susun. 

Berdasarkan penjabaran di atas, maka penulis tertarik untuk 

mengetahui “Apakah ada hubungan antara kesesakan dengan stres pada 

penghuni rumah susun Bandarharjo?” 

 

B. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai peneliti adalah mengetahui hubungan 

antara kesesakandengan stres pada penghuni rumah susun Bandarharjo 

Semarang. 

 

C. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan bukti 

empiris bagi psikologi sosial dan psikologi lingkungan khususnya 

mengenai tingkat stres pada penghuni rumah susun dalam kaitannya 

dengan kesesakan. 
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2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan informasi dan 

masukan, khususnya bagi penghuni dan pengelola rumah susun 

Bandarharjo Semarang mengenai upaya menurunkan stres pada 

penghuni rumah susun dalam kaitannya dengan kesesakan.   

 


