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ABSTRAK 

Maimunah, Wakhidati. 2015. Hubungan Antara Kesesakan (Crowding) dengan 

Privasi pada Mahasiswa yang Tinggal di Pondok Pesantren. Skripsi, Jurusan 

Psikologi, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: 

Drs. Sugeng Hariyadi S. Psi. M.S. 

Kata Kunci: Privasi, Kesesakan, Pondok Pesantren. 

Privasi mempunyai fungsi dan merupakan bagian dari komunikasi. Privasi 

juga berfungsi mengembangkan identitas pribadi, yaitu mengenal diri sendiri dan 

menilai diri sendiri. Jika privasi ini terganggu, apalagi secara terus menerus, akan 

terjadi proses ketelanjangan sosial, yaitu merasa semua orang tahu tentang rahasia 

diri sendiri sehingga timbul rasa malu menghadapi orang lain. Gangguan privasi 

salah satunya dapat terjadi karena kesesakan, akibat terlalu banyak interaksi 

dengan orang lain. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara 

kesesakan (crowding) dengan privasi pada mahasiswa yang tinggal di Pondok 

Pesantren. 

Penelitian ini merupakan penelitian korelasional. Populasi penelitian ini 

adalah mahasisa yang tinggal di Pondok Pesantren Durrotu Aswaja. Jumlah 

anggota sampel dalam penelitian ini adalah 150 orang dengan menggunakan 

teknik Simple Random Sampling. Data penelitian diambil menggunakan skala 

privasi dan skala kesesakan. Penelitian ini menggunakan tryout terpakai, di mana 

semua anggota sampel dijadikan subjek tryout dan penelitian sekaligus.  Tryout
skala privasi terdiri dari 20 item, 16 item valid dengan koefisien validitas mulai 

0,000 sampai 0,027. Sedangkan skala kesesakan terdiri dari 25 item, 24 item valid 

dengan koefisien validitas 0,000. Koefisien reliabilitas skala privasi adalah 0,500 

dan skala kesesakan adalah 0,937. Metode analisis data dalam penelitian ini 

adalah analisis korelasi Product Moment. Hasil penelitian menunjukkan ada 

hubungan negatif antara kesesakan (crowding) dengan privasi pada mahasiswa 

yang tinggal di Pondok Pesantren Durrotu Aswaja (nilai r = 0,396 dengan p < 

0,000). 

Saran bagi pembaca yang telah mendapatkan gambaran mengenai privasi 

dan kesesakan (crowding) pada mahasiswa yang tinggal di Pondok Pesantren, 

dikarenakan setiap tempat dan masing-masing individu memiliki privasi dan 

kesesakan (cowding) yang berbeda-beda, kedua variabel tersebut bersifat 

subjektif. Sehingga hasil dari penelitian ini tidak dapat digeneralisasikan di tempat 

lain. Jika ingin mengetahui privasi dan kesesakan (crowding) di tempat lain dapat 

dilakukan penelitian lanjutan pada tempat tersebut.



 
 

viii 
 

DAFTAR ISI
Halaman 

JUDUL ............................................................................................................. i 

PERNYATAAN ................................................................................................ii

PENGESAHAN ................................................................................................iii

MOTTO DAN PERUNTUKAN ........................................................................iv

KATA PENGANTAR .......................................................................................v

ABSTRAK ....................................................................................................... vii 

DAFTAR ISI .................................................................................................... viii 

DAFTAR TABEL .............................................................................................xi 

DAFTAR GAMBAR .........................................................................................xii 

DAFTAR LAMPIRAN ......................................................................................xiv 

BAB 

1. Pendahuluan 

1.1. Latar Belakang Masalah .........................................................................1

1.2. Rumusan Masalah ..................................................................................9

1.3. Tujuan Masalah ......................................................................................9

1.4. Manfaat Penelitian .................................................................................10

1.4.1. Manfaat Teoretis ....................................................................................10

1.4.2. Manfaat Praktis ......................................................................................10

2. Tinjauan Pustaka 

2.1. Privasi ....................................................................................................11

2.1.1. Pengertian Privasi ..................................................................................11

2.1.2. Dimensi Privasi ......................................................................................12

2.1.3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Privasi .............................................16

2.1.4. Fungsi Privasi ........................................................................................16 

2.2. Kesesakan ..............................................................................................19 

2.2.1. Pengertian Kesesakan (Crowding)..........................................................19 

2.2.2. Aspek Kesesakan (Crowding) ................................................................23

2.2.3. Faktor yang Mempengaruhi Kesesakan (Crowding) ...............................24 

2.2.4. Dampak Kesesakan (Crowding) .............................................................27



 
 

ix 
 

2.3. Pondok Pesantren ...................................................................................28 

2.3.1. Pengertian Pondok Pesantren .................................................................28 

2.3.2. Model Pondok Pesantren ........................................................................30

2.3.3. Fungsi Pondok Pesantren .......................................................................32 

2.4. Hubungan Antara Kesesakan dengan Privasi ..........................................33 

2.5. Kerangka Berpikir ..................................................................................34

2.6. Hipotesis ................................................................................................37 

3. Metodologi Penelitian 

3.1. Jenis dan Desain Penelitian ....................................................................38 

3.1.1. Jenis Penelitian.......................................................................................38 

3.1.2. Desain Penelitian....................................................................................38 

3.2. Variabel Penelitian.................................................................................39 

3.2.1. Identitas Variabel Penelitian ...................................................................39 

3.2.2. Definisi Operasional Variabel Penelitian ................................................39 

3.3. Hubungan Antar Variabel .......................................................................40 

3.4. Populasi dan Sampel ..............................................................................41 

3.4.1. Populasi .................................................................................................41 

3.4.2. Sampel ...................................................................................................42 

3.5. Metode Pengumpulan Data ....................................................................43 

3.5.1. Blueprint Skala Privasi ...........................................................................43 

3.5.2. Blueprint Skala Kesesakan .....................................................................44 

3.6. Uji Coba Instrument ...............................................................................45

3.7. Validitas dan Reliabilitas ........................................................................46 

3.7.1. Validitas .................................................................................................46 

3.7.1.1.Hasil Uji Validitas Skala Privasi.............................................................47 

3.7.1.2.Hasil Uji Validitas Skala Kesesakan .......................................................49 

3.7.2. Reliabilitas .............................................................................................50 

3.8. Metode Analisis Data .............................................................................52 

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

4.1. Persiapan Penelitian ...............................................................................54 

4.1.1. Orientasi Kancah Penelitian ...................................................................54 



 
 

x 
 

4.1.2. Proses Perizinan .....................................................................................56

4.1.3. Penentuan Subjek Penelitian...................................................................56 

4.2. Pelaksanaan Penelitian ...........................................................................57

4.2.1. Pengumpulan Data .................................................................................57

4.2.2. Pelaksanaan Skoring ..............................................................................57 

4.3. Hasil Penelitian ......................................................................................58 

4.3.1. Analisis Deskriptif .................................................................................58 

4.3.1.1.Gambaran Umum Privasi pada Mahasiswa yang Tinggal di Pondok 

Pesantren Durrotu Aswaja ......................................................................59

4.3.1.2.Gambaran Spesifik Privasi pada Mahasiswa yang Tinggal di Pondok 

Pesantren Durrotu Aswaja ......................................................................61

4.3.1.3.Gambaran Umum Kesesakan pada Mahasiswa yang Tinggal di Pondok 

Pesantren Durrotu Aswaja ......................................................................66

4.3.1.4.Gambaran Spesifik Kesesakan pada Mahasiswa yang Tinggal di 

Pondok Pesantren Durrotu Aswaja .........................................................68 

4.4. Hasil Uji Asumsi ....................................................................................72 

4.4.1. Uji Normalitas .......................................................................................72 

4.4.2. Uji Linearitas .........................................................................................73 

4.4.3. Uji Hipotesis ..........................................................................................74 

4.5. Pembahasan ...........................................................................................75 

4.5.1. Pembahasan Analisis Deskriptif Kesesakan dengan Privasi pada 

Mahasiswa yang Tinggal di Pondok Pesantren Durrotu Aswaja .............75 

4.5.2. Pembahasan Analisis Deskriptif Kesesakan dengan Privasi pada 

Mahasiswa yang Tinggal di Pondok Pesantren Durrotu Aswaja .............83 

4.6. Keterbatasan Penelitian ..........................................................................85 

5. Penutup 

5.1. Simpulan ................................................................................................87 

5.2. Saran ......................................................................................................88

DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................89 



 
 

xi 
 

DAFTAR TABEL 

Tabel                                                                                                            Halaman 

3.1  Kriteria Skor Jawaban Skala Privasi dan Skala Kesesakan  ................ 43 

3.2  Blueprint Skala Privasi ...................................................................... 44 

3.3  Blueprint Skala Kesesakan ................................................................ 45 

3.4 Hasil Uji Validitas Skala Privasi........................................................ 48 

3.5  Hasil Uji Validitas Skala Kesesakan .................................................. 50 

3.6  Hasil Perhitungan Reliabilitas Skala Privasi dan Kesesakan .............. 52 

3.7  Penggolongan Kriteria Analisis Berdasarkan Mean Hipotetik ............ 52 

4.1  Kriteria Privasi .................................................................................. 60 

4.2  Gambaran Privasi pada Mahasiswa yang Tinggal di Pondok 

Pesantren Durrotu Aswaja ................................................................. 60 

4.3  Gambaran Privasi pada Mahasiswa yang Tinggal di Pondok 

Pesantren Durrotu Aswaja Berdasarkan Dimensi Solitude ................. 62 

4.4  Gambaran Privasi pada Mahasiswa yang Tinggal di Pondok 

Pesantren Durrotu Aswaja Berdasarkan Dimensi Intimacy ................ 63 

4.5  Gambaran Privasi pada Mahasiswa yang Tinggal di Pondok 

Pesantren Durrotu Aswaja Berdasarkan Dimensi Reserve.................. 64 

4.6  Gambaran Privasi pada Mahasiswa yang Tinggal di Pondok 

Pesantren Durrotu Aswaja Berdasarkan Dimensi Anonymity ............. 65 

4.7  Ringkasan Deskriptif Privasi pada Mahasiswa yang Tinggal di 

Pondok Pesantren Durrotu Aswaja .................................................... 65 

4.8   Kriteria Kesesakan ............................................................................ 67 

4.9  Gambaran Kesesakan pada Mahasiswa yang Tinggal di Pondok 

Pesantren Durrotu Aswaja ................................................................. 67 

4.10  Gambaran Kesesakan pada Mahasiswa yang Tinggal di Pondok 

Pesantren Durrotu Aswaja Berdasarkan Aspek Situasional ................ 69 

4.11  Gambaran Kesesakan pada Mahasiswa yang Tinggal di Pondok 

Pesantren Durrotu Aswaja Berdasarkan Aspek Behavioral ................ 70 

4.12  Gambaran Kesesakan pada Mahasiswa yang Tinggal di Pondok 

Pesantren Durrotu Aswaja Berdasarkan Aspek Emosional ................. 71 



 
 

xii 
 

4.13  Ringkasan Deskriptif Kesesakan pada Mahasiswa yang Tinggal 

di Pondok Pesantren Durrotu Aswaja ................................................ 71 

4.14  Hasil Uji Normalitas ......................................................................... 72 

4.15  Hasil Uji Linearitas ........................................................................... 73 

4.16  Hasil Uji Hipotesis ............................................................................ 74 



 
 

xiii 
 

DAFTAR GAMBAR 

Gambar                                                                                                        Halaman 

2.1  Kerangka Berfikir ............................................................................. 36 

3.1  Hubungan Antar Variabel  ................................................................. 40 

4.1  Gambaran Umum Privasi .................................................................. 60 

4.2   Ringkasan Deskriptif Privasi ............................................................. 66 

4.3  Gambaran Umum Kesesakan ............................................................ 68 

4.4  Ringkasan Deskriptif Kesesakan ....................................................... 72 



 
 

xiv 
 

DAFTAR LAMPIRAN 

Lampiran                                                                                                      Halaman 

1. Suran Izin Penelitian ............................................................................... 94 

2. Skala Penelitian ...................................................................................... 95 

3. Instrumen Skala Variabel Privasi dan Kesesakan .................................... 97 

4. Skala Psikologi ...................................................................................... 102 

5. Tabulasi Penelitian ................................................................................. 108 

6. Validitas dan Reliabilitas ....................................................................... 119

7. Uji Normalitas, Uji Linearitas dan Uji Hipotesis .................................... 131



 
 

1 

BAB 1 

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah Penelitian 

Hakekat dasar manusia adalah menjadi makhluk individu sekaligus 

sebagai makhluk sosial. Sebagai individu, manusia memiliki hak untuk memiliki 

privasi dan kehidupan pribadi, yang tidak harus dibagikan kepada orang lain. 

Individu sendiri berasal dari kata in dan divided yang dalam bahasa Inggris in

salah satunya mengandung pengertian tidak, sedang divided artinya terbagi. Jadi 

individu artinya tidak terbagi atau satu kesatuan. Sementara dalam bahasa Latin 

individu berasal dari kata individium yang berarti ‘yang tak terbagi’, jadi individu 

merupakan suatu sebutan yang dapat dipakai untuk menyatakan suatu kesatuan 

yang paling kecil dan terbatas. Sementara itu manusia sebagai makhluk sosial 

seperti yang diungkapkan oleh Soekanto (2012: 23) bahwa manusia juga 

senantiasa mempunyai naluri yang kuat untuk hidup bersama dengan sesamanya. 

Hal tersebut disebabkan karena pada dasarnya manusia mempunyai dua hasrat 

yang kuat dalam dirinya, yakni keinginan untuk menjadi satu dengan sesamanya 

atau manusia lain di sekelilingnya (misal: masyarakat) dan keinginan untuk 

menjadi satu dengan lingkungan alam sekitarnya. Manusia sebagai makhluk 

individu maupun makhluk sosial memiliki persamaan dalam satu hal yaitu 

memerlukan ruang yang tidak terganggu dengan orang lain.  
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Kadang-kadang manusia ingin menyendiri untuk bekerja atau evaluasi 

dirinya (Iskandar, 2013: 29). Sejalan dengan hal tersebut Calhoun (1970) dalam 

Baum & Valins (1979: 140) berpendapat bahwa seseorang harus mengatur 

interaksi mereka dengan orang lain untuk menjaga keseimbangan yang sehat 

antara frustasi dan pertemuan sosial yang memuaskan. Maka dari itu seperti yang 

telah disebutkan di atas individu membutuhkan sesuatu yang disebut dengan 

privasi. Privasi menurut Iskandar (2012: 140) merupakan suatu proses 

pembatasan interpersonal dengan cara mengatur berinteraksi dengan orang lain. 

Privasi menurut Holahan (1982) dalam Sarwono (1992: 72) adalah hasrat atau 

kehendak untuk mengontrol akses fisik maupun informasi terhadap diri sendiri 

dari pihak orang lain.

Privasi merupakan sebuah proses dinamis untuk merubah batas antara 

individu, hal tersebut melibatkan selective control, keterbukaan dan ketertutupan 

diri kepada individu lain dan kebebasan untuk memilih. Hal tersebut dapat 

diartikan sebagai pengendalian untuk berhubungan dengan diri sendiri dan orang 

lain selayaknya kemampuan untuk mengontrol interaksi (Altman, 1976 dalam Al-

Homoud, 2009: 32). Selain itu, privasi merupakan kendali selektif terhadap akses 

kepada dirinya atau kelompoknya (Altman, 1975 dalam Bell dalam Iskandar, 

2013: 10). Privasi digunakan seseorang untuk mengekspresikan diri, sehingga 

seseorang membutuhkan ruangan yang menunjang untuk kepentingan tersebut. 

Privasi tersebut sudah barang tentu dapat memberikan rasa nyaman (Iskandar, 

2013: 132).
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Sebuah penelitian dilakukan oleh Angelina (2011) pada mahasiswa 

Universitas Gunadarma mengenai “Hubungan antara Kualitas Persahabatan 

dengan Privasi pada Remaja Akhir” yang didapatkan fakta bahwa berdasarkan 

usia subjek, kelompok usia 21 tahun memiliki privasi yang lebih tinggi dari 

kelompok usia lainnya (http://library.gunadarma.ac.id/). Sementara hasil 

penelitian Demirbas & Demirkan (2000: 53) menunjukkan bahwa tidak ada 

perbedaan antara preferensi solitude, reserve, anonymity, dan isolation antara 

jenis kelamin. Meskipun ada perbedaan yang signifikan antara jenis kelamin di 

mana wanita lebih suka keintiman dengan keluarga dan laki-laki lebih suka 

keintiman dengan teman-teman.

Penelitian lain dilakukan oleh Elprama (2011: 33) mengenai “Hubungan 

Antara Pengalaman Privasi dan Tempat Kelekatan” di mana menghasilkan bahwa 

terdapat hubungan antara dua konsep tersebut. Hubungan tersebut dimediasi oleh 

pencapaian tujuan privasi seperti halnya melakukan sesuatu sendirian (autonomy). 

Kebutuhan untuk skala privasi berkorelasi negatif dengan tempat kelekatan, 

dengan kata lain, orang-orang yang memiliki kebutuhan tinggi untuk privasi (dan 

dengan ini terlibat dalam perilaku yang lebih sulit untuk mendapatkan lebih 

banyak privasi) memiliki skor yang lebih rendah untuk tempat kelekatan 

(Elprama, 2011: 34). Lebih dulu Kaya dan Weber (2003) dalam Elprama (2011: 

7) melakukan penelitian yang menemukan bahwa siswa yang tinggal di asrama 

merasa sesak ketika privasi yang diinginkan lebih rendah dari privasi aktual 

mereka. Sementara itu Margulins (2003) dalam Elprama (2011: 7) menyebutkan 
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bahwa kegagalan mengatur privasi diduga menyebabkan ketidakmampuan untuk 

mendapatkan keuntungan dari fungsi privasi.

Fungsi privasi sendiri termasuk ke dalamnya adalah mengatur interaksi 

interpersonal, self-other definition, dan self-identity (Altman, 1976 dalam Al-

Homoud, 2009: 32). Sejalan dengan hal tersebut, Sarwono (1992: 72) 

mengungkapkan bahwa privasi mempunyai fungsi dan merupakan bagian dari 

komunikasi. Privasi juga berfungsi mengembangkan identitas pribadi, yaitu 

mengenal diri sendiri dan menilai diri sendiri. Jika privasi ini terganggu, apalagi 

secara terus menerus, akan terjadi proses ketelanjangan sosial, yaitu merasa 

semua orang tahu tentang rahasia diri sendiri sehingga timbul rasa malu 

menghadapi orang lain. Selain itu, juga terjadi proses deindividuasi di mana orang 

merasa bahwa individunya sudah tidak dihargai lagi karena itu ia pun tidak peduli 

pada harga diri sendiri maupun harga diri orang lain. 

Erat kaitannya dengan privasi adalah ruang personal di mana setiap 

individu menetapkan jarak untuk kedekatannya dengan individu lain. Ruang 

personal merupakan batas ruang di sekitar kita yang tidak terlihat, orang lain tidak 

boleh memasuki ruang personal seseorang, dan orang tersebut akan mengatur 

bagaimana dalam berinteraksi dengan orang lain dan dapat memiliki jarak yang 

dekat atau jauh, bergerak bersama kita, meluas, dan berkontraksi (dekat) 

(Iskandar, 2012: 139). Ruang personal adalah ruang di sekitar individu yang tidak 

mengijinkan  individu lain memasukinya (Holahan, 1982 dalam Hasnida, 2002: 

9). Biasanya, ruang tersebut digambarkan sebagai gelembung yang tidak tampak, 

menyelimuti seseorang, dan dibawa ke mana saja. Sifat lainnya adalah dinamis 
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dan berubah-ubah sesuai dengan situasi dan kondisi. Namun demikian, ruang 

personal dikontrol kuat oleh seseorang. Jika terjadi pelanggaran, dianggap sebagai 

ancaman. Ruang personal bagi Altman (Brigham, 1991 dalam Hasnida, 2002: 9) 

merupakan salah satu upaya meningkatkan privasi (http://library.usu.ac.id/).

Terdapat empat macam jarak dalam Ruang Personal (Hall, 1966: 114),

yaitu:

Jarak Intim (0 – 18 inchi/ 0 – 0,5 meter), yaitu jarak untuk 

berhubungan seks, untuk saling merangkul antarkekasih, sahabat 

atau anggota keluarga, atau untuk melakukan olahraga kontak fisik 

seperti gulat dan tinju. 

Jarak Personal (18 inchi – 4 kaki/ 0,5 – 1,3 meter), yaitu jarak 

untuk percakapan intens, antara dua sahabat atau seseorang yang 

sudah saling akrab. 

Jarak Sosial (4 – 12 kaki/ 1,3 – 4 meter), yaitu untuk hubungan 

yang bersiat formal seperti bisnis dan sebagainya. 

Jarak Publik (12 – 25 kaki/ 4 – 8,3 meter), yaitu untuk hubungan 

yang lebih formal lagi seperti penceramah atau aktor dengan 

hadirinnya. 

Data awal terkait privasi di lingkungan Pondok Pesantren Durrotu Aswaja 

didapat peneliti melalui studi pendahuluan yang dilakukan melalui observasi, 

wawancara, dan penyebaran skala. 

Observasi pada tanggal 02 November 2014 pada salah satu pondok 

pesantren yang berdiri tidak jauh dari kampus Universitas Negeri Semarang 

(Unnes) yaitu Pondok Pesantren Durrotu Aswaja menunjukkan bahwa santri 

pondok pesantren tersebut 99% merupakan mahasiswa Unnes. Observasi yang 

dilakukan di salah satu asrama putri ini, mendapatkan hasil bahwa santri 

ditempatkan pada ruangan yang menjadi kamar mereka selama tinggal di pondok 

pesantren tersebut bersama dengan belasan santri lain. Jarak kamar yang dekat 

dan sekat yang terbuat dari bahan triplek memungkinkan untuk dapat mendengar 
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pembicaraan dari kamar yang berada di sebelah atau di depannya. Jadi, apabila 

tengah berbincang di dalam kamar dengan intensitas suara sedang dari kamar di 

depannya sudah bisa mendengar percakapan sehingga tingkat privasi santri dapat 

dikatakan rendah. Sementara itu, seperti yang dikatakan Angelina bahwa 

mahasiswa di mana dapat dikatakan tergolong kelompok usia remaja akhir, 

memiliki privasi yang lebih tinggi dari kelompok usia lainnya

Selain hal tersebut barang-barang pribadi santri diletakkan pada loker yang 

telah disediakan, pada loker baju terdapat pintu untuk menghalau pandangan dari 

luar namun untuk loker buku adalah kotak yang dibuat berjajar tanpa pintu 

sehingga mudah sekali untuk santri dapat melihat dan meminjam barang milik 

temannya. Seperti yang diungkapkan narasumber berinisisal DY kepada peneliti:

“Di pondok terlalu banyak orang, barangnya juga banyak. Jadi 
susah buat nyari barang-barangku, kadang-kadang suka dipindah 

temen terus nyelip-nyelip di loker orang lain. Sebel deh. Kalau mau 

curhat banyak yang melihat dan juga banyak yang mendengarkan, 

kan malu kalau curhat didengar orang lain. Pondok ‘kan rame jadi 
saya sulit untuk sendiri, paling kalau lagi di kamar mandi. Saya di 

pondok tidak punya diary, takut dibaca orang lain. Kan satu untuk 

semua gitu, tapi kalau di rumah saya punya hehehe.”
     (Wawancara: Rabu, 01 April 2015) 

Data lain dari pertanyaan yang diajukan kepada Lurah Putri Pondok 

Pesantren Aswaja yaitu mengenai kondisi lingkungan pondok pesantren pada 

Tanggal 10 Desember 2014 di Pondok Pesantren Aswaja. Hasil yang diperoleh 

adalah ruangan yang memungkinkan santri sendirian hanya ada satu yaitu ketika 

di kamar mandi.

Skala yang disebar berbentuk skala likert dengan delapan butir pernyataan 

yaitu: Di pondok, saya mengalami kesulitan untuk menyendiri pada saat-saat saya 
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membutuhkannya; di pondok, saya merasakan ketidaknyamanan dengan barang-

barang pribadi saya yang berpindah tempat; di pondok, saya kesulitan 

mendapatkan waktu untuk berdua dengan teman curhat saya; di pondok, saya 

merasa tidak nyaman ketika percakapan pribadi saya terdengar orang lain 

walaupun sudah bersuara rendah; sangat sulit untuk menghindari keramaian di 

pondok yang berakibat pada ketidaknyamanan; di pondok, saya kesulitan 

melakukan aktifitas pribadi saya (seperti: menulis diary dan lainnya); saya merasa 

tidak nyaman karena sulit menyembunyikan rahasia saya ketika di pondok; saya 

merasa tidak nyaman karena teman-teman sekamar mengetahui apa saja tentang 

saya lebih dari yang saya inginkan. Skala bersifat unfavorable dengan lima pilihan 

jawaban, yaitu Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Netral (N), Tidak Setuju (TS), 

Sangat Tidak Setuju (STS). Skala tersebut diberikan kepada 15 santri sebagai 

subjek studi pendahuluan.

Tabel 1.1 Data Studi Pendahuluan Privasi di Pondok Pesantren Durrotu Aswaja 

Pilihan 
Jawaban

Jawaban 
Tiap 
Butir

Persentase

SS 32 26,67 %

S 48 40 %

N 14 11,67 %

TS 26 21,67 %

STS 0 0 %

Jumlah 120 100%

Data di atas menunjukkan bahwa sebanyak 66,67% santri menyatakan 

setuju bahwa mereka mengalami gangguan privasi, sementara 21,67% santri 

menyatakan sebaliknya, dan 11,67% sisanya tidak dapat menentukan pilihan 

apakah mereka mengalami gangguan privasi atau tidak. 
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Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya gangguan privasi 

pada seseorang, di mana salah satu faktor tersebut adalah faktor situasional. 

Situasi tempat tinggal yang memungkinkan seseorang untuk berinteraksi dengan 

banyak orang dapat menyebabkan timbulnya perasaan kesesakan. Kesesakan 

(crowding) merupakan subjektivitas individu mengenai pengalaman psikologis 

yang berhubungan dengan perasaan kurangnya kontrol atas lingkungan fisik 

(Stokols, 1972 dalam Kaya & Weber, 2003:302). Sejalan dengan Stokols, Baron 

(1979: 235) menyatakan bahwa kesesakan dikatakan terjadi ketika lingkungan 

sosial dan fisik memiliki batasan di mana kondisi tersebut tidak mendukung 

adanya intimacy dalam melaksanakan aktifitas yang penting pada tingkat personal 

dan/ atau lingkungan. Sementara itu Ahmet (1992: 51) menyatakan bahwa 

crowding adalah keadaan berdasarkan pengalaman negatif yang terkait dengan 

aspek spasial lingkungan.

Baum & Valins (1979: 138) mengatakan bahwa crowding adalah 

pengalaman ketika kepadatan (density) yang tinggi menghambat kemampuan 

individu untuk mengatur sifat dasar dan frekuensi interaksi sosial dengan orang 

lain. Menurut Stokols (dalam Holahan, 1982 dalam Sarwono, 1992: 77) kepadatan 

(density) mengacu pada kendala keruangan (spatial contraint), sedangkan 

kesesakan (crowding) adalah respon subjektif terhadap ruang yang sesak (tight 

space). Kepadatan tinggi meningkatkan kemungkinan kontak fisik dan sosial yang 

menyertainya dan interaksi yang tidak diinginkan dan tidak terduga, yang juga 

telah diidentifikasi sebagai aspek penting dalam pengalaman crowding (Baum & 

Valins, 1977; Saegert, 1978; Evans & Wener, 2007: 91). Sementara itu, Stokols 
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(1976: 50) menyatakan density (kepadatan) dipandang sebagai pendahuluan yang 

diperlukan daripada suatu kondisi yang cukup untuk pengalaman crowding.

Gifford (2002) dalam Kaya dan Weber (2003: 302) menyatakan hal yang 

sejalan, yaitu ada dua tipe kepadatan sebagai fungsi dari jumlah orang dan jumlah 

ruang yang tersedia per orang: sosial dan spasial. Peningkatan jumlah orang 

sedangkan jumlah ruang tetap konstan disebut kepadatan sosial, sedangkan 

perubahan jumlah ruang sementara ukuran kelompok tetap konstan disebut 

kepadatan spasial. Kepadatan sosial yang dimaksud Gifford tersebut memiliki 

maksud yang sama dengan kesesakan (crowding) yang dinyatakan sebelumnya. 

Sesuai dengan latar belakang yang telah dijabarkan sebelumnya 

mendorong penulis untuk mengambil judul penelitian “Hubungan antara 

Kesesakan (Crowding) dengan Privasi pada Mahasiswa yang Tinggal di 

Pondok Pesantren”.

1.2. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah di atas dapat diambil rumusan 

masalah yaitu: Bagaimana Hubungan antara Kesesakan (Crowding) dengan 

Privasi pada Mahasiswa yang Tinggal di Pondok Pesantren?

1.3. Tujuan Penelitian

Mengetahui Hubungan antara Kesesakan (Crowding) dengan Privasi pada 

Mahasiswa yang Tinggal di Pondok Pesantren.
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1.4. Manfaat Penelitian

1.1.1.Manfaat Teoretis 

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan 

konsep privasi dan kesesakan (crowding) yang termasuk dalam kajian ilmu 

psikologi sosial dan psikologi lingkungan. 

1.1.2.Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada 

pembaca mengenai privasi dan kesesakan (crowding) pada mahasiswa yang 

tinggal di Pondok Pesantren. 
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BAB 2 

LANDASAN TEORI DAN KERANGKA BERPIKIR

2.1. Privasi

2.1.1. Pengertian Privasi 

Privasi adalah keinginan atau kecenderungan pada diri seseorang untuk 

tidak diganggu kesendiriannya. Jika meminjam istilah psikoanalisis, privasi 

berarti dorongan untuk melindungi ego seseorang dari gangguan yang tidak 

dikehendaki (Sarwono, 1992: 71).

Altman (1975) dalam Derlega & Chaikin (1977: 103) mendefinisikan 

privasi sebagai proses pembatasan interpersonal di mana seseorang atau 

kelompok mengatur interaksinya dengan orang lain dengan mengubah tingkat 

keterbukaan diri kepada orang lain, diperkirakan batas pribadi itu kurang lebihnya 

menerima untuk berinteraksi sosial dengan orang lain. Privasi oleh karena itu 

merupakan proses dinamis yang melibatkan kontrol selektif atas batas diri, baik 

oleh individu atau kelompok. Altman (1977: 66) juga menyatakan bahwa privasi 

merupakan proses universal yang melibatkan mekanisme pengaturan budaya. 

Westin (1967) dalam Elprama (2011: 5) mengemukakan definisi privasi sebagai 

penekanan pada kontrol seseorang tentang sejauh mana informasi tentang diri 

mereka sendiri disajikan kepada orang lain.
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Pedersen (1999: 397) mengungkapkan bahwa privasi merupakan proses 

mengontrol batas di mana seorang individu mengatur dengan siapa kontak akan 

terjadi, dan berapa banyak dan apa jenis kontak itu akan menjadi. Altman (1977) 

dalam Newell (1998) dalam Demirkan & Demirbas (2000: 54) menyatakan bahwa 

definisi privasi bervariasi untuk setiap individu karena karakteristik yang berbeda 

pribadi, latar belakang budaya, jenis kelamin, usia, ekonomi, latar belakang 

pendidikan dan sosial. Altman (1975) dalam Pedersen (1999: 397) lebih 

mengungkapkan privasi sebagai kontrol selektif terhadap akses diri sendiri atau 

suatu kelompok. 

Selanjutnya, menurut Simel (1950) dalam Schoemand (1992: 111) privasi 

memiliki kadar kepentingan yang sama bagi kelompok maupun individu yaitu 

untuk mempertahankan integritas dan independensinya. 

Berdasarkan pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa privasi 

merupakan pembatasan interpersonal oleh individu atau kelompok untuk 

mempertahan integritas dan independensinya dengan cara mengontrol informasi 

yang akan disajikan kepada pihak lain. Privasi akan berbeda pada tiap 

individunya karena terdapat perbedaan latar belakang, seperti budaya, jenis 

kelamin, usia, ekonomi, pendidikan, dan sosial. 

2.1.2. Dimensi Privasi

Privasi pada dasarnya merupakan konsep yang terdiri atas proses tiga 

dimensi. Pertama, privasi merupakan proses pengontrolan batas. Artinya, 

pelanggaran terhadap batas tersebut merupakan pelanggaran terhadap privasi 

seseorang. Kedua, privasi dilakukan dalam upaya memperoleh optimalisasi. 
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Seseorang menyendiri bukan berarti ia ingin menghindarkan diri dari kehadiran 

orang lain atau keramaian, tetapi lebih merupakan suatu kebutuhan untuk 

mencapai tujuan tertentu. Ketiga, privasi merupakan proses multimekanisme. 

Artinya, ada banyak cara yang dilakukan orang untuk memperoleh privasi, baik 

melalui ruang personal, territorial, komunikasi verbal, dan komunikasi non-verbal 

(Altman dalam Gifford, 1987 dalam Helmi, 1999: 3). 

Holahan (1982) dalam Sarwono (1992: 71-72) pernah membuat alat untuk 

mengukur kadar dan mengetahui jenis-jenis privasi (privacy preference scale)

dan ia mendapatkan bahwa ada enam jenis dalam privasi yang terbagi dalam dua 

golongan.

Golongan pertama adalah keinginan untuk tidak diganggu 

secara fisik. Golongan ini terwujud dalam tingkah laku menarik 

diri (withdrawl) yang terdiri atas tiga jenis: 

1.Keinginan untuk menyendiri (solitude).

2.Keinginan untuk menjauh dari pandangan dan gangguan suara 

tetangga atau kebisingan lalu lintas (seclusion).

3.Keinginan untuk intim (intimacy) dengan orang-orang (misalnya 

dengan keluarga) atau orang tertentu saja (misalnya dengan 

pacar) tetapi jauh dari orang lainnya. 

Golongan kedua adalah keinginan untuk menjaga 

kerahasiaan diri sendiri yang terwujud dalam tingkah laku hanya 

memberi informasi yang dianggap perlu (control of information). 

Tiga jenis privasi yang termasuk dalam golongan ini adalah: 

1.Keinginan untuk merahasiakan jati diri (anonymity).

2.Keinginan untuk tidak mengungkapkan diri terlalu banyak pada 

orang lain (reserve).

3.Keinginan untuk tidak terlibat dengan tetangga (not
neighboring).

Tidak jauh berbeda dengan Holahan, Pedersen (1997: 149) menyebutkan 

enam jenis privasi, yaitu solitude, reserve, isolation, intimacy bersama keluarga, 

anonymity, intimacy bersama teman. 
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Solitude sama halnya dengan menempatkan diri pada situasi di mana 

orang lain tidak dapat melihat atau mendengar apa yang dilakukan. Misalnya, 

pergi ke kamar dan menutup pintu. Hal tersebut menyebabkan seseorang tidak 

terganggu, namun berbeda dengan pergi dari orang lain untuk pergi ke tempat di 

mana tidak ada seorang pun. Reserve mengontrol pengungkapan secara verbal 

mengenai informasi pribadi kepada orang lain (khususnya pada orang asing). 

Sebagai contoh, menjaga terlibatnya pikiran dan perasaan pada satu orang dari 

pada mengunggkapkannya pada orang lain. Isolation melibatkan penggunaan 

jarak fisik untuk memisahkan diri dari orang lain untuk mendapatkan privasi. 

Contohnya adalah pergi mendaki gunung sendirian atau pergi berkendara 

sendirian. Intimacy bersama keluarga yaitu menyendiri bersama keluarga untuk 

tidak terlibat dengan orang lain. Sebagai contoh adalah pergi ke cabin untuk 

membatasi diri dari gangguan orang lain, atau meninggalkan telepon dalam posisi 

mati ketika beraktivitas dengan keluarga di rumah. Anonymity adalah mencari 

privasi dengan pergi tanpa diketahui di kerumunan orang-orang tidak dikenal. 

Pergi ke konser sendirian atau pergi belanja sendirian merupakan contohnya. 

Intimacy bersama teman. Layaknya intimacy bersama keluarga, hanya saja grup 

yang memisahkannya adalah teman. Untuk dua tipe privasi yang dimaksud 

dengan intimacy adalah menurunkan kontak dengan orang luar saat menaikkan 

interaksi dengan grup atau orang terdekat. 

Sementara Westin (dalam Tripathi, 2010: 108) mengungkapkan empat 

dimensi privasi yang tidak jauh berbeda dengan Holahan maupun Pedersen, yaitu, 

Solitude, Intimacy, Reserve dan Anonimity.
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Solitude, menyiratkan bahwa seseorang ingin menyendiri dan bebas dari 

pengamatan orang lain serta dalam kondisi privasi yang ekstrem. Westin (1967)

dalam Newell (1995: 91) mengungkapkan solitude adalah keadaan paling lengkap 

dari privasi yang dapat dicapai individu, solitude dipandang sebagai jenis privasi 

di mana individu itu sendiri dan tidak teramati. Intimacy, keadaan seseorang yang 

bersama orang lain namun bebas dari pihak-pihak lain. Intimacy didefinisikan 

oleh Westin (1967) dalam Newell (1995: 93) sebagai jenis privasi yang terkait 

dengan keinginan individu atau kelompok untuk mempromosikan hubungan 

pribadi yang erat. Reserve, ialah keadaan seseorang yang menggunakan pembatas 

psikologis untuk mengontrol gangguan yang tidak dikehendaki. Westin (1967)

dalam Newell (1995: 92) mengatakan reserve melibatkan pembentukan hambatan 

psikologis terhadap gangguan. Anonimity merupakan keadaan seseorang yang 

tidak menginginkan untuk dikenal pihak lain, sekalipun berada di dalam suatu 

keramaian umum. Anonimity didefinisikan Westin (1967) dalam Newell (1995: 

92) sebagai jenis privasi yang terjadi ketika suatu hal memungkinkan untuk 

melakukan aktivitas di tempat umum tanpa dikenali atau menjadi subjek 

perhatian.

Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dimensi privasi atau ada yang 

menyebutkan dengan istilah jenis privasi terdiri dari solitude, seclusion, intimacy,

anonymity, reserve, not neighboring, dan isolation. Dimensi privasi yang akan 

digunakan dalam pembuatan instrument penelitian adalah solitude, intimacy,

reserve, dan anonymity yang diungkapkan oleh Westin. Hal tersebut bertujuan 

untuk lebih memfokuskan instrumen penelitian. 
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2.1.3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Privasi 

Privasi terjadi karena adanya beberapa hal yang mempengaruhi, baik 

berasal dari diri sendiri maupun lingkungan. Prabowo mengungkapkan beberapa 

faktor yang mendorong terjadinya privasi, faktor-faktor tersebut di antaranya: 

a. Faktor Personal 

Marshall dalam Gifford (1987) mengatakan bahwa perbedaan dalam latar 

belakang pribadi akan berhubungan dengan kebutuhan akan privasi. 

Sementara itu, Walden dkk dalam Gifford (1987) menemukan adanya 

perbedaan jenis kelamin dalam hal privasi. Wanita merespon lebih baik 

daripada pria bila dihadapkan pada situasi dengan kepadatan lebih tinggi. 

b. Faktor Situasional 

Kepuasan terhadap kebutuhan akan privasi sangat berhubungan dengan 

seberapa besar lingkungan mengijinkan orang-orang di dalamnya untuk 

menyendiri (Gifford, 1987). 

Marshall dalam Gifford (1987) mengemukakan bahwa tinggi rendahnya 

privasi di dalam rumah antara lain disebabkan oleh seting rumah. Seting 

rumah di sini sangat berhubungan seberapa sering para penghuni berhubungan 

dengan orang, jarak antar rumah dan banyaknya tetangga sekitar rumah. 

Seseorang yang mempunyai rumah yang jauh dari tetangga dan tidak dapat 

melihat banyak rumah lain di sekitarnya dari jendela dikatakan memiliki 

kepuasan akan privasi yang lebih besar. 
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c. Faktor Budaya 

Privasi dalam berbagai budaya memandang bahwa tiap-tiap budaya tidak 

ditemukan adanya perbedaan dalam banyaknya privasi yang diinginkan, tetapi 

sangat berbeda dalam cara bagaimana mereka mendapatkan privasi (Gifford, 

1987). Tidak terdapat keraguan bahwa perbedaan masyarakat menunjukkan 

variasi yang besar dalam jumlah privasi yang dimiliki anggotanya. 

2.1.4. Fungsi Privasi 

Privasi mempunyai fungsi dan merupakan bagian dari komunikasi. Privasi 

juga berfungsi mengembangkan identitas pribadi, yaitu mengenal diri sendiri dan 

menilai diri sendiri. Jika privasi ini terganggu, apalagi secara terus menerus, akan 

terjadi proses ketelanjangan sosial, yaitu merasa semua orang tahu tentang rahasia 

diri sendiri sehingga timbul rasa malu menghadapi orang lain. Selain itu, juga 

terjadi proses deindividuasi di mana orang merasa bahwa individunya sudah tidak 

dihargai lagi karena itu ia pun tidak peduli pada harga diri sendiri maupun harga 

diri orang lain (Sarwono, 1992: 72). Westin (1967) dalam Pedersen (1999: 398) 

juga menggambarkan empat fungsi privasi: (1) otonomi pribadi, (2) pelepasan 

emosional, (3) evaluasi diri, dan (4) komunikasi yang terbatas dan terlindungi.

Selain itu Pedersen (1997: 147) mengidentifikasi fungsi privasi, yaitu:

Kontemplasi adalah faktor penting untuk solitude dan isolation. Orang 

tampaknya menggunakan solitude dan isolation untuk menyelesaikan yang 

mereka inginkan. Aitem yang memiliki beban tinggi pada kontemplasi 

menunjukkan bahwa hal tersebut melibatkan perencanaan dan self-Discovery pada 

keadaan di mana orang bebas untuk mengekspresikan diri. Otonomi adalah tujuan
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lain yang disediakan oleh solitude dan isolation. Privasi jenis ini memberi 

kesempatan kepada orang untuk bereksperimen dengan beberapa perilaku baru 

tanpa takut kecaman sosial. Peremajaan adalah faktor lain yang disediakan oleh 

solitude dan isolation. Terdapat tiga tahap tersirat karena adanya faktor ini: 1) 

terjadinya sakit sosial yang mengarah ke penarikan sosial, 2) pemulihan dari sakit 

untuk diri sendiri, dan 3) rencana untuk interaksi sosial di masa depan. Confiding

muncul sebagai faktor yang terpisah. Ada juga kemungkinan bahwa subjek berdoa 

selama solitude dan isolation dan menganggapnya bahwa menjadi bentuk 

confiding. Kreativitas merupakan faktor yang terlibat dalam solitude tetapi tidak 

terlibat isolation. Kondisi solitude lebih cocok untuk proses kreativitas daripada 

yang isolation. Solitude sering terjadi di rumah atau di tempat kerja dalam 

keadaan akrab di mana orang relatif tidak aktif secara fisik dan akan memiliki 

dukungan fisik untuk kreativitas. Di sisi lain, isolation adalah jauh dari rumah dan 

yang lainnya, dan seseorang cenderung lebih aktif secara fisik dan lebih terganggu 

oleh rangsangan eksternal (Pedersen, 1997: 151-153).

Kebebasan yang lebih besar dari pengamatan dari orang lain yang 

ditawarkan oleh isolation juga cocok untuk fungsi privasi yang disebutkan di atas 

namun tidak terjadi pada solitude—Disapproved Consumptions. Hal tersebut 

memberikan kesempatan seseorang untuk makan atau minum apa yang mereka 

inginkan. Kemungkinan gangguan yang tidak diinginkan atau pengamatan oleh 

seseorang yang dikenal cenderung kurang dalam isolation. Recovery merupakan 

faktor penting bagi kedua jenis privasi. Recovery mirip dengan peremajaan, tetapi 

lebih dilibatkan. Recovery juga melibatkan aspek kontemplasi. Terdapat rasa yang
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lebih besar dari perlindungan dan relaksasi pada faktor ini daripada dalam faktor 

peremajaan. Ada kemungkinan (yang perlu diuji secara empiris) bahwa keduanya, 

anonymity dan reserve mungkin jenis privasi yang dipilih dalam menanggapi 

cedera sosial yang lebih besar. Mungkin ada tingkat yang lebih besar dari 

penarikan diri diwakili oleh tersesat di kerumunan (anonymity) atau dalam diri 

sendiri (reserve) daripada yang ada untuk solitude atau isolation. Katarsis 

merupakan faktor dalam anonymity yang mana anonymity dipandang sebagai 

melakukan apa yang seseorang ingin lakukan tanpa takut evaluasi sosial karena 

orang lain yang hadir tidak tahu orang itu. Concealment atau penyembunyian

secara logika merupakan faktor dari reserve. Menurut definisi, reserve yang 

menahan informasi pribadi dari orang lain. Sementara itu penyembunyian 

merupakan faktor untuk cadangan tetapi tidak untuk anonymity (Pedersen, 1997: 

153-154). 

Kesimpulannya, fungsi privasi adalah kontemplasi, otonomi, peremajaan,

confiding, kreativitas, disapproved consumptions, recovery, katarsis, dan

penyembunyian.

2.2. Kesesakan (Crowding) 

2.2.1. Pengertian Kesesakan (Crowding)

Bentuk lain dari persepsi terhadap lingkungan adalah kesesakan 

(crowding) yang mana terdapat hubungan dengan kepadatan (density), yaitu 

banyaknya jumlah manusia dalam suatu batas ruang tertentu. Makin banyak 

jumlah manusia berbanding luasnya ruangan, makin padatlah keadaannya. 

Hubungan antara kepadatan dan kesesakan mempunyai dua ciri, yaitu: kesesakan 
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adalah persepsi terhadap kepadatan dalam artian jumlah manusia, dan karena 

kesesakan adalah persepsi maka sifatnya subjektif. Kepadatan memang 

merupakan syarat yang diperlukan untuk timbulnya persepsi kesesakan, tetapi 

bukanlah merupakan syarat yang mutlak harus ada (Sarwono, 1992: 76-77). 

Iskandar (2012: 133) mengungkapkan bahwa kepadatan mempunyai dua 

pengertian. Kepadatan sebagai density yaitu istilah yang paling sering didengar 

atau dibaca. Kepadatan penduduk yang mewakili pengertian density adalah 

pengertian di mana ukuran tingkat kepadatan penduduk pada suatu daerah. 

Sedangkan kepadatan dalam arti crowding adalah suatu kepadatan yang dirasakan 

oleh seseorang dan bersifat psikologis. Hal ini berarti banyaknya orang tersebut 

dimaknakan sebagai kepadatan. Hal ini dikarenakan orang tersebut memaknakan 

kerumunan orang-orang tersebut sebagai hal yang tidak menyenangkan.

Halim (2008: 72) membedakan antara kepadatan (dense) dan kesesakan 

(crowd). Kepadatan mengacu kepada jumlah orang dalam ruang (space) sehingga 

sifatnya mutlak, sedangkan kesesakan adalah persepsi seseorang terhadap 

kepadatan, sehingga sifatnya subjektif.  Halim (2008: 57) juga menyatakan bahwa 

kesesakan atau perasaan sumpek adalah suatu bentuk stres pada individu sebagai 

hasil interaksi sosial yang berlebihan dan tak dikehendaki akibat kepadatan 

sebuah lingkungan. 

Sears (2004: 229) mengungkapkan bahwa kesesakan merupakan perasaan 

sempit dan tidak memiliki cukup ruang yang bersifat subjektif atau rasa sesak 

adalah keadaan psikologis yang menekankan dan tidak menyenangkan, yang 

dikaitkan dengan keinginan untuk memperoleh lebih banyak ruang daripada yang 
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telah diperoleh. Laurens (2004 dalam Laksmiwati dkk, 2013: 3) menyatakan 

kesesakan (crowding) mengacu pada pengalaman seseorang terhadap jumlah 

orang di sekitarnya atau persepsi terhadap kepadatan. 

Stokols dalam Altman (1975: 49) menyatakan kesesakan sebagai konsep 

psikologis dengan dasar pengalaman dan motivasi. Ada beberapa poin penting 

dari pendekatan Stokols. Pertama, kesesakan adalah reaksi ribadi yang bersiffat 

subjektif, bukan variabel fisik. Kedua, kesesakan adalah keadaan motivasi yang 

sering berakibat pada maksud tingkah laku, yaitu untuk segera diakhiri atau 

menghilangkan rasa ketidaknyamanan. Ketiga, kesesakan muncul pada perasaan 

yang berada di ruangan yang terlalu sempit. Stokols juga membedakan antara 

kesesakan non-sosial, di mana faktor-faktor fisik dapat membangkitkan perasaan 

sesak pada individu terhadap keterbatasan ruang gerak pada suatu ruangan yang 

sempit, dan kesesakan sosial di mana rasa sesak terutama datang dari kehadiran 

orang yang terlalu banyak dalam suatu ruangan. 

Stokols (1972) dalam Kaya dan Weber (2003: 302) mengatakan bahwa 

perbedaan mendasar antara kepadatan dan kesesakan. Kepadatan adalah kondisi 

fisik yang melibatkan keterbatasan ruang (jumlah ruang secara fisik per-orang), 

sedangkan kesesakan merupakan subjektivitas, pengalaman psikologis yang 

berhubungan dengan perasaan kurangnya kontrol atas lingkungan fisik. 

Kepadatan dilihat sebagai sesuatu yang penting tapi bukan merupakan kondisi 

yang cukup untuk disebut sebagai pengalaman kesesakan. Pada situasi kepadatan 

tinggi di mana terdapat keterbatasan ruang, seorang individu mungkin mengalami 
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hambatan gerak atau invasi privasi. Namun di sisi lain, orang tidak selalu merasa 

sesak meskipun kepadatan cukup tinggi. 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa 

kesesakan (crowding) mengacu pada pengalaman psikologis individu terhadap 

jumlah individu lain di sekitarnya atau persepsi terhadap kepadatan, hal tersebut 

bersifat subjektif sehingga setiap individu dapat berbeda. Karena sifat subjektif 

tersebut, kepadatan tidak selalu menyebabkan kesesakan. Ketika kepadatan tinggi 

tetapi kesesakan rendah, begitu pula sebaliknya ketika kepadatan rendah tetapi 

kesesakan tinggi. 

Epstein dan Karlin (1975) dalam Karlin dkk (1976: 30) mengungkapkan 

dua model faktor untuk menjelaskan reaksi diferensial dari laki-laki dan 

perempuan untuk crowding. Mereka mengatakan bahwa crowding menghasilkan 

stimulasi. Menanggapi stimulasi tersebut, individu akan meninggalkan situasi atau 

melakukan dalam perilaku yang dapat diartikan sebagai respon terhadap stres. 

Epstein dan Karlin (1975) dalam Karlin dkk (1976: 31) juga 

mengemukakan bahwa jenis kelamin memiliki respon khusus terhadap crowding

yang merupakan produk dari proses diferensial kelompok yang terjadi pada 

kelompok pria dan wanita. Pria tidak berinteraksi satu sama lain dalam situasi 

stres, hal tersebut meruakan orientasi individualistis dalam kelompok laki-laki 

yang crowded. Sementara itu wanita melakukan interaksi dan berbagi kesusahan 

mereka satu sama lain, yang memunculkan orientasi kerjasama di antara mereka. 
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Menurut dua ahli di atas disimpulkan bahwa jenis kelamin mempengaruhi 

respon crowding individu yang merupakan produk proses diferensial kelompok 

pria dan wanita. 

2.2.2. Aspek Kesesakan (Crowding)

Kesesakan muncul jika terdapat situasi atau gangguan yang sifatnya 

menghalangi aktivitas individu dalam suatu setting. Selain itu kesesakan 

digambarkan sebagai persepsi orang terhadap dirinya sendiri dalam menerima 

stimulus yang berlebihan terhadap tekanan sosial yaitu bila terjadi reaksi yang 

lebih besar dari yang diharapkan (Permitasari, 2006: 42). 

Menurut Gifford (1987: 167) menyatakan bahwa aspek-aspek kesesakan 

adalah: 

a. Aspek Situasional

Meliputi banyaknya orang yang saling berdekatan, hambatan dalam tujuan 

atau pekerjaan karena banyaknya orang-orang di sekitar, adanya ruangan yang 

sempit di mana ada terlalu banyak orang di dekat kita, tujuan kita terhalang 

serombongan orang, ruang jadi berkurang dengan kedatangan tamu atau teman 

sehingga merasakan gangguan secara fisik atau perasaan tidak enak.

b. Aspek Behavioral

Menjaga jarak dari tindakan agresi dengan menggunakan respon yang halus 

seperti meninggalkan tempat kejadian meliputi bentuk-bentuk reaksi individu 

yang berkisar antara agresi berlebihan (jarang) hingga respon yang lebih 

ringan seperti meninggalkan tempat, menghindari tatapan mata ataupun 

menarik diri dari interaksi sosial.
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c. Aspek Emosional

Kesesakan merupakan suatu pengalaman yang subjektif dan muncul sebagai 

akibat reaksi negatif terhadap orang laindan perasaan positif terhadap situasi 

tersebut. Secara tidak langsung mempengaruhi perasaan seseorang dan 

biasanya bersifat negatif yang merupakan pengalaman subjektif dan suatu 

reaksi yang berhubungan dengan perasaan. Mengacu pada suasana hati 

biasanya suasana hati yang buruk. 

Tidak berbeda jauh Eroglu dkk (2005) dalam Yildirim & Alkalin-Baskaya

(2007: 3411) menjelaskan bahwa kesesakan (crowding) dipandang terdiri atas dua 

dimensi:

a. Persepsi kesesakan manusiawi yang berdasarkan jumlah individu. Persepsi 

kesesakan tersebut melibatkan jumlah individu dalam suatu ruang, di mana 

banyak-sedikit individu menjadi poin terpenting dalam menimbulkan 

perasaan sesak.

b. Persepsi kesesakan spasial yang berdasarkan pada jumlah barang dan 

perlengkapan serta konfigurasi individu. Persepsi ini lebih pada kondisi pada 

ruang serta posisi individu dalam ruang tersebut.

Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga aspek kesesakan 

yang merupakan bagian dari salah satu dimensi yang dikemukakan oleh Eroglu 

dkk yaitu persepsi kesesakan manusiawi yang berdasarkan jumlah individu, aspek 

tersebut adalah aspek situasional, behavioral, dan emosional. Ketiga aspek 

tersebut akan menjadi dasar pembuatan instrument penelitian disebabkan peneliti 

hanya membatasi aspek kesesakan pada persepsi crowding manusia saja. 
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2.2.3. Faktor yang Mempengaruhi Kesesakan (Crowding)

Perilaku yang menunjukkan respon terhadap kesesakan berbeda pada tiap 

individu. Hal tersebut disebabkan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku 

seseorang terhadap situasi yang menyebabkan kesesakan. Loo (1977) dalam 

Hariyadi dan Setiawan (2010) dalam Laksmiwati dkk (2013: 3) membagi 

determinan kesesakan menjadi tiga, yaitu: 

a. Faktor lingkungan, meliputi faktor fisik (dimensi, tempat, densitas, dan 

suasana ruang/tempat) dan faktor sosial (norma, kultur, dan adat istiadat). 

b. Faktor situasional, meliputi karakteristik hubungan antar individu, lama, serta 

intensitas kontak. 

c. Faktor intrapersonal, meliputi karakteristik dari seseorang seperti usia, jenis 

kelamin, pendidikan, pengalaman, dan sikap. 

Sementara Sears dkk (2004) mengatakan terdapat tiga hal yang 

mempengaruhi terjadinya kesesakan, yaitu:

a. Beban Indera yang Berlebihan 

Bila orang dihadapkan pada stimulasi yang terlalu banyak, dia akan 

mengalami beban indera yang berlebihan dan tidak akan dapat menghadapi 

semua stimulasi itu. Kepadatan sosial merupakan salah satu sumber stimulasi 

yang kadang-kadang dapat menimbulkan rangsangan yang berlebihan dan 

perasaan sesak.

b. Intensitas Kepadatan

Kepadatan tinggi dapat menguatkan reaksi yang umum terhadap situasi 

sosial. Penelitian Freedman (1975) dalam Sears dkk (2004: 231) disimpulkan 
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bahwa kehadiran banyak orang kadang-kadang tidak menyenangkan atau 

menimbulkan perasaan sesak namun kadang-kadang terasa menyenangkan, 

tetapi biasanya kehadiran mereka memperkuat situasi sosial. 

c. Hilangnya Kendali

Pemikirannya adalah bahwa dengan adanya begitu banyak orang dalam 

sebuah ruang, setiap individu tidak akan dapat mengendalikan situasi dengan 

lebih baik, bergerak dengan bebas, menghindari kontak mata yang tidak 

diinginkan sehingga menimbulkan perasaan sesak. 

Lebih lanjut Gifford (1987) menekankan bahwa ada tiga faktor yang 

mempengaruhi kesesakan yaitu :

a. Faktor personal, yaitu : kepribadian, preferensi dan harapan. 

b. Faktor sosial, merupakan faktor yang berperan dalam pembentukan tingkah 

laku dalam merespon kesesakan. Penekanan faktor sosial yang dimaksud 

adalah: 

a) Keberadaan seseorang semata-mata dan kepribadian orang lain di sekitar. 

b) Persaingan yang cenderung terbentuk di kelompok-kelompok kecil. 

c) Kualitas atau tipe-tipe hubungan diantara individu. 

d) Macam – macam informasi yang diterima tentang kesesakan. 

c. Faktor fisik, dijelaskan sebagai berikut 

Kepadatan yang tinggi itu sendiri merupakan faktor paling umum yang dapat 

menimbulkan perasaan sesak, namun seperti yang kita lihat, hal itu tidak 

selalu menuntun pada rasa sesak. Faktor-faktor fisik yang berhubungan 

dengan kesesakan adalah:
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a) Ukuran ruang yang akan diteliti (kamar, gedung, komplek pemukiman, 

dan kota). 

b) Variasi arsitektur, meliputi: tinggi plafon, penataan mebel, penempatan 

jendela,sekat, dinding pemisah, dan lain-lain. 

Disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kesesakan dapat 

berasal dari diri individu itu sendiri maupun dari dari luar individu. 

2.2.4. Dampak Kesesakan (Crowding)

Kesesakan mempunyai pengaruh terhadap kesehatan dan fisik seperti 

meningkatnya tekanan darah. Pengaruhnya terhadap psikis juga banyak misalnya 

berkurangnya kemampuan menyerap informasi, menurunkan kemampuan kerja 

jika orang tersebut dalam keadaan kerja dan mengganggu istirahat jika orang 

tersebut istirahat (Nuqul, 2011: 4).

Holahan (1982: 208-214) dalam Sarwono (1992: 81) antara lain mencatat 

beberapa gejala sebagai akibat dari kesesakan, yaitu: 

a. Dampak pada Penyakit dan Patologi Sosial

1) Reaksi fisiologik, misalnya meningkatnya tekanan darah.

2) Penyakit fisik, seperti psikosomatik (gangguan pencernaan, gatal-gatal, 

dan sebagainya yang tidak disebabkan oleh kelainan fisik) dan 

meningkatnya angka kematian.

3) Patologi sosial, misalnya meningkatnya kejahatan, bunuh diri, penyakit 

jiwa, dan kenakalan remaja.

b. Dampak pada Tingkah laku Sosial

1) Agresi.
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2) Menarik diri dari lingkungan sosial.

3) Berkurangnya tingkah laku menolong.

4) Kecenderungan untuk lebih banyak melihat sisi jelek dari orang lain jika 

terlalu lama tinggal bersama orang lain itu di tempat yang padat atau 

sesak.

c. Dampak pada Hasil Usaha dan Suasana Hati

1) Hasil usaha atau prestasi kerja menurun.

2) Suasana hati (mood) cenderung lebih murung.

Berbagai dampak kesesakan tersebut memperlihatkan bahwa dampak 

negatif lebih tampak, baik secara fisik maupun psikologis yang dibuktikan 

diantaranya dengan meningkatnya tekanan darah, agresi, dan kecenderungan 

buruknya mood.

2.3. Pondok Pesantren 

2.3.1. Pengertian Pondok Pesantren

Istilah pondok berasal dari bahasa Arab yaitu “funduk” yang berarti 

“hotel” atau “rumah penginapan”. Khusus pondok pesantren yang ada di Jawa, 

struktur bangunannya mirip dengan padepokan atau “kombongan”, sebuah rumah 

yang terdiri atas beberapa kamar. Masing-masing kamar, biasanya dihuni sekitar 

30 orang (Umar, 2014: 13). 

Pesantren, pondok pesantren, atau sering disingkat pondok atau ponpes, 

adalah sekolah Islam berasrama yang terdapat di Indonesia. Kata “pesantren” 

sendiri berasal dari kata “santri” yang mendapat awalan “pe” dan akhiran “an” 

yang berarti tempat tinggal santri (Dhofier, 1984). Secara definitif KH. Imam 
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Zarkasyi (pendiri Pondok Modern Daarussalam Gontor), mengartikan pesantren 

sebagai lembaga pendidikan Islam dengan sistem asrama atau pondok, di mana 

kiyai sebagai figur sentralnya, masjid sebagai pusat kegiatan yang menjiwainya, 

dan pengajaran agama Islam di bawah bimbingan kyai yang diikuti santri sebagai 

kegiatan utamanya (Rahmat, 2011: 8).

Secara umum Pondok Pesantren didefinisikan sebagai lembaga pendidikan 

yang memiliki lima elemen pokok; (1) Pondok/Asrama: adalah tempat tinggal 

bagi para santri. Pondok inilah yang menjadi ciri khas dan tradisi pondok 

pesantren dan membedakannya dengan sistem pendidikan lain yang berkembang 

di Indonesia, (2) Masjid: merupakan tempat untuk mendidik para santri terutama 

dalam praktek seperti shalat, pengajian kitab klasik, pengkaderan kyai, dan lain-

lain, (3) Pengajaran kitab-kitab klasik: merupakan tujuan utama pendidikan di 

pondok pesantren, (4) Santri: merupakan sebutan untuk siswa/murid yang belajar 

di pondok pesantren, dan (5) Kyai: merupakan pimpinan pondok pesantren. Kata 

kyai sendiri adalah gelar yang diberikan masyarakat kepada seorang ahli agama 

Islam yang menjadi pimpinan pesantren dan mengajarkan kitab-kitab klasik 

(Dhofier, 1982: 69 dalam http://pendis.kemenag.go.id).

Pendidikan dalam pesantren bertujuan untuk memperdalam pengetahuan 

tentang Al-Qur’an dan sunnah Rasul, dengan mempelajari bahasa Arab dan 

kaidah-kaidah tata bahasa-bahasa Arab. Bidang kajian di pesantren meliputi ilmu-

ilmu terapan, yang sering digolongkan ilmu-ilmu yang fardlu ‘ain, yang 

mencakup: Aqidah, Tajwid (al-Qur’an), Fiqih, Akhlaq-Tasawuf, dan Ilmu Alat 

(Bahasa Arab, yang biasanya mencakup: Nahwu atau sintaksis, Sharaf atau 
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morfologi, dan Balaghah); dan ilmu-ilmu yang berguna dalam mengembangkan 

wawasan seperti: Mantiq, Ushul Fiqh, Tafsir, Ilmu Tafsir, Hadits, Ilmu Hadits, 

dan Tarikh Islam (Rahmat, 2011: 20).

Menurut Rahmat (2015) pondok pesantren secara definitif tidak dapat 

diberikan batasan yang tegas, melainkan terkandung fleksibilitas pengertian yang 

memenuhi ciri-ciri yang memberikan pengertian pondok pesantren. Jadi pondok 

pesantren belum ada pengertian yang lebih konkrit, karena masih meliputi 

beberapa unsur untuk dapat mengartikan pondok pesantren secara komprehensif. 

Maka dengan demikian sesuai dengan arus dinamika zaman definisi serta persepsi 

terhadap pesantren menjadi berubah pula. Kalau pada tahap awal pesantren diberi 

makna dan pengertian sebagai lembaga pendidikan tradisional tetapi saat sekarang 

pesantren sebagai lembaga pendidikan tradisional tidak lagi selamanya benar.

Wahid (1988) dalam Umar (2014: 7) menyebutkan ada tiga elemen dasar 

yang membentuk pondok pesantren sebagai sebuah subkultur. Pertama, pola 

kepemimpinan pondok pesantren yang mandiri tidak terkooptasi oleh Negara; 

kedua, penggunaan kitab-kitab rujukan umum yang selalu digunakan berabad 

lamanya; dan yang ketiga, sistem nilai (value system) yang digunakan adalah 

bagian dari masyarakat luas.

2.3.2. Model Pondok Pesantren

Keberadaan pondok pesantren sebagai basis penyebaran agama islam di 

Indonesia telah berjalan selama berabad-abad lamanya. Secara pasti tidak pernah 

diketahui kapan pertama kali pola pendidikan macam pesantren dimulai (Umar, 
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2014: 8). Mengikuti perkembangan zaman, bentuk-bentuk pendidikan yang 

diselenggarakan di pesantren sudah sangat bervariasi. 

Bentuk-bentuk pendidikan pesantren menurut Matsuki (2003) dalam Umar 

(2014: 27-28) dapat diklasifikasikan menjadi empat tipe, yakni: 

1. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan formal dengan menerakan 

kurikulum nasional, baik yang hanya memiliki sekolah keagamaan (MI, 

MTs, MA, dan PT Agama Islam) maupun yang juga memiliki sekolah 

umum (SD, SMP, SMA, dan PT Umum), seperti Pesantren Tebuireng 

Jombang dan Pesantren Asy-Syafi’iyyah Jakarta.

2. Pesantren yang menyelenggarakan gerakan pendidikan keagamaan dalam 

bentuk madrasah dan mengajarkan ilmu-ilmu umum meski tidak 

menerapkan kurikulum nasional, seperti Pondok Pesantren Gontor Ponorogo 

dan Darul Rahman Jakarta. 

3. Pesantren yang hanya mengajarkan ilmu-ilmu agama dalam bentuk 

Madrasah Diniyah (MD), seperti Pesantren Lirboyo Kediri dan Pesantren 

Tegalrejo Magelang. 

4. Pesantren yang hanya sekadar menjadi tempat pengajian. 

Mas’ut dkk (2002) dalam Rahmat (2015) mengungkapkan beberapa model 

pondok pesantren, yaitu:

1. Pesantren yang mempertahankan kemurnian identitas asli sebagai tempat 

mendalami ilmu-ilmu agama (tafaquh fii dinn) bagi para santrinya. 

2. Pesantren yang memasukkan materi-materi umum dalam pengajaran, namun 

dengan kurikulum yang disusun sendiri menurut kebutuhan dan tidak 
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mengikuti kurikulum yang ditetapkan pemerintah secara nasional, sehingga 

ijazah yang dikeluarkan tidak mendapatkan pengakuan dari pemerintah 

sebagai ijazah formal. 

3. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan umum di dalam baik 

berbentuk madrasah maupun sekolah dalam berbagai jenjang bahkan ada 

yang sampai penguruan tinggi yang tidak hanya meliputi fakultas-fakultas 

keagamaan melainkan juga fakultas-fakultas umum. Pesantren Tebu Ireng 

Jombang sebagai contohnya. Pesantren yang merupakan asrama pelajar 

Islam di mana para santri belaar di sekolah-sekolah atau perguruan tinggi di 

luarnya. Pendidikan agama di pesantren model ini diberikan diluar jam-jam 

sekolah, sehingga bisa diikuti oleh semua santrinya. Diperkirakan pesantren 

model inilah yang terbanyak jumlahnya. 

2.3.3. Fungsi Pondok Pesantren 

Pondok pesantren dalam era modern, sistem pengajaran yang berpusat 

pada Kiai muali bergeser. Beberapa pondok pesantren merekrut lulusan-lulusan 

perguruan tinggi untuk menjadi tenaga pengajar sekolah-sekolah yang didirikan. 

Namun, perubahan yang terjadi dalam pendidikan pesantren tersebut sama sekali 

tidak mencabut pesantren dari akar kulturalnya yang menyangkut fungsi dari 

pondok pesantren itu sendiri. 

Mastuki (2003) dalam Umar (2014: 28) menyebutkan bahwa secara umum 

pesantren memiliki fungsi sebagai berikut: 

1. Lembaga pendidikan yang melakukan transfer ilmi-ilmu agama (tafaqquh fii 

ddin) dan nilai-nilai Islam (Islamic values).
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2. Lembaga keagamaan yang melakukan control sosial di masyarakat (social 

control).

3. Lembaga keagamaan yang melakukan rekayasa sosial (social engineering).

2.4. Hubungan Antara Kesesakan dengan Privasi

Kesesakan terjadi ketika seorang individu mendapat privasi kurang dari 

yang diinginkan. Kepuasan dalam situasi bergantung pada perolehan 

keseimbangan antara tingkat ideal interaksi yang diinginkan, nilai privasi, dan 

jumlah aktual interaksi dengan orang lain untuk mencapai privasi (Altman, 1975 

dalam Walden dkk, 1981: 207). 

Walden dkk (1981: 209) menyatakan bahwa individu yang tinggal dalam 

kondisi lebih padat akan merasa sesak dan memilih mengubah strategi coping 

kognitif untuk mengubah nilai-nilai atau harapan dari privasi mereka atau 

menunjukkan dengan lebih jelas perilaku agresif atau penarikan. 

Hasil penelitian Kaya dan Weber (2003: 301) yang menguji perbedaan 

lintas-budaya dalam persepsi kesesakan dan regulasi privasi antara mahasiswa 

Amerika dan Turki yang tinggal di pengaturan asrama yang sama menyatakan 

bahwa siswa Amerika menginginkan privasi yang lebih di kamar asrama mereka 

daripada mahasiswa Turki. Terlepas dari budaya, laki-laki melaporkan keinginan 

yang lebih besar untuk privasi dibandingkan perempuan. Kesesakan secara 

signifikan dipengaruhi oleh pengaturan privasi yang dirasakan. Siswa yang 

mencapai tingkat privasi lebih rendah dari privasi yang diinginkan merasa lebih 

sesak daripada siswa yang mencapai tingkat privasi lebih besar dari privasi yang 
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diinginkan ataupun mereka yang privasinya dioptimalkan (yaitu privasi yang 

diinginkan sama dengan privasi yang dicapai). 

Penelitian mengenai hubungan antara tinggal dalam kondisi asrama yang 

sesak dengan nilai-nilai dan harapan privasi pada 51 mahasiswa baru, serta 

menilai agresi, penarikan, dan sikap terhadap lingkungan dan teman sekamar 

menghasilkan bahwa kondisi hidup yang sesak mempengaruhi nilai privasi siswa 

namun tidak mempengaruhi harapan untuk mendapatkan privasi. Kesesakan 

ditanggapi berbeda oleh laki-laki dan perempuan, dengan perempuan yang tidak 

terganggu dengan kondisi sesak. Perempuan cenderung meningkatkan nilai 

privasi dan menghabiskan lebih banyak waktu di kamar yang lebih padat 

sementara laki-laki menurunkan nilai privasi mereka dan menarik diri dari situasi 

tersebut, laki-laki menghabiskan lebih sedikit waktu di kamar asrama dengan 

kepadatan tinggi (Walden dkk, 1981: 205). 

Penelitian mengenai perbedaan lintas-budaya dalam regulasi privasi dan 

persepsi kesesakan antara dua Sub-budaya Iran (Yazdi dan perempuan Utara) oleh 

Gharaei dkk (2012: 69) memperoleh hasil bahwa wanita Yazdi lebih 

menginginkan privasi di ruang publik daripada wanita Utara. Terlepas dari 

budaya, perempuan yang menginginkan dan mencapai tingkat privasi memiliki 

asosiasi dengan tingkat kesesakan yang dirasakan di ruang publik. 

2.5. Kerangka Berpikir

Ada saat di mana individu tidak ingin diganggu oleh orang lain, misalnya 

ketika individu menghindari obrolan teman karena sedang merasa ingin sendiri.

Hal tersebutlah yang dinamakan privasi, di mana semua orang memiliki tingkatan 



35 
 

 
 

yang berbeda-beda. Privasi menurut Holahan (1982) dalam Sarwono (1992: 72) 

adalah hasrat atau kehendak untuk mengontrol akses fisik maupun informasi 

terhadap diri sendiri dari pihak orang lain. Privasi memiliki dimensi: solitude

(terbebas dari pengamatan orang lain), intimacy (bersama orang lain namun 

terbebas dari pihak lain), anonymity (tampak namun tidak diidentifikasi orang 

lain), dan reserve (tidak mengungkapkan aspek pribadi kepada orang lain). 

Sedangkan penyebab tidak tercapainya privasi seperti yang diinginkan dapat 

terjadi karena adanya faktor yang menghambat. Sebagaimana dijelaskan pada 

tabel berikut:
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Gambar 2.1 Kerangka Berpikir 
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Berdasarkan gambar tersebut dapat dijelaskan bahwa privasi terjadi karena 

beberapa faktor yang mempengaruhi, baik dari dalam individu sendiri maupun 

dari luar individu. Faktor internal dari dalam individu, dapat muncul melalui 

persepsi crowding manusia yaitu persepsi kesesakan manusiawi yang didasarkan 

latar belakang individu dan karakter tempat tinggalnya. Sedangkan faktor 

eksternal hadir dari situasi lingkungan yang ada yaitu seberapa banyak interaksi 

yang dilakukan dengan individu lain, banyaknya individu lain di sekitar, dan 

seting ruangan. Hal-hal tersebut merupakan gejala dari kesesakan yang ditandai 

dengan beberapa aspek yaitu aspek behavioral, situasional dan emosional. Ketiga 

aspek kesesakan tersebut merupakan  bagian dari salah satu dimensi faktor 

internal mempengaruhi privasi yaitu persepsi crowding manusia. Faktor-faktor  

tersebut dapat memunculkan gangguan privasi yang memiliki dimensi Solitude, 

Intimacy, Anonymity, Reserve. 

2.6. Hipotesis 

Menurut kerangka teori di atas diambil hipotesis: “adanya hubungan 

negatif antara skor pada skala kesesakan (crowding) dengan skor pada skala

privasi” pada mahasiswa yang tinggal di Pondok Pesantren. Hadi (2004: 234) 

menyatakan bahwa dalam korelasi yang sempurna negatif, tiap-tiap kenaikan nilai 

variabel X selalu disertai penurunan yang seimbang pada nilai variabel Y.
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BAB 5 

PENUTUP 

5.1 Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil 

kesimpulan, antara lain: 

1. Terdapat hubungan negatif antara privasi dengan kesesakan (crowding) pada 

mahasiswa yang tinggal di Pondok Pesantren Durrotu Aswaja. Sehingga 

semakin positif privasi akan menurunkan kesesakan pada mahasiswa yang 

tinggal di Pondok Pesantren Durrotu Aswaja. Begitupun sebaliknya, semakin 

negatif privasi akan menaikkan kesesakan pada mahasiswa yang tinggal di 

Pondok Pesantren Durrotu Aswaja. 

2. Secara umum privasi pada mahasiswa yang tinggal di Pondok Pesantren 

Durrotu Aswaja berada dalam kategori sedang. Dimensi yang berada dalam 

kategori sedang adalah intimacy, reserve, dan anonymity. Sementara dimensi 

solitude berada dalam kategori rendah. 

3. Secara umum kesesakan pada mahasiswa yang tinggal di Pondok Pesantren 

Durrotu Aswaja juga berada dalam kategori sedang. Kesesakan lebih banyak 

ditunjukkan pada aspek emosional. 
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5.2 Saran

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian, analisis data, dan kesimpulan, 

maka peneliti mengajukan saran sebagai berikut: 

Pembaca telah mendapatkan gambaran mengenai privasi dan kesesakan 

(crowdin) pada mahasiswa yang tinggal di Pondok Pesantren, namun harus 

diketahui bahwa setiap tempat dan masing-masing individu memiliki privasi dan 

kesesakan (cowding) yang berbeda-beda karena kedua variabel tersebut bersifat 

subjektif. Sehingga hasil dari penelitian ini tidak dapat digeneralisasikan di tempat 

lain. Jika ingin mengetahui privasi dan kesesakan (crowding) di tempat lain dapat 

dilakukan penelitian lanjutan pada tempat tersebut. 
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