
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1 Latar Belakang Masalah 

Dampak dari era globalisasi, pengaruh lingkungan strategis yang semakin 

dinamis dan kompleks, serta perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 

(IPTEK) yang pesat sangat mempengaruhi kekuatan pertahanan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia (NKRI). Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) 

sebagai kekuatan utama pertahanan negara di laut, bertanggung jawab penuh 

terhadap keamanan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 

Profesionalisme prajurit TNI Angkatan Laut (TNI AL) sangat dibutuhkan guna 

terwujudnya ketahanan nasional yang kokoh. Oleh karena itu dalam menjaga 

kesatuan nasional, prajurit TNI Angkatan Laut (TNI AL) harus memiliki 

kesamaan dalam pola pikir, pola sikap dan pola tindakan. 

Dampak perkembangan tersebut, berpengaruh pada perubahan doktrin dan 

strategi pertahanan negara di laut, konsep operasi, teknik pengoperasian, serta 

manajemen organisasi angkatan laut secara keseluruhan. Fenomena tersebut 

mengindikasikan bahwa profesi Angkatan Laut telah berubah dan berkembang 

pesat serta memerlukan back-up penguasaan dan pemahaman dasar-dasar ilmu 

pengetahuan dan teknologi mutakhir (Jurianto, 2009:1). 

AAL sebagai perguruan tinggi kedinasan tingkat akademi di lingkungan TNI 

AL, harus dikembangkan ke arah yang lebih strategis agar mampu menjawab 

tantangan jaman, yaitu menghasilkan para Perwira unggulan TNI AL yang siap 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI HUBUNGAN ANTARA STRES ... AULIA MAYANGSARI



 
 

2 
 

dan layak menjadi pemimpin TNI / TNI AL yang dapat menjawab tantangan tugas 

di masa depan (Jurianto, 2009:2). 

AAL memiliki tujuan pendidikan yaitu mendidik para kadet menjadi perwira 

TNI AL yang berjiwa pejuang Pancasila dan Sapta Marga serta memiliki 

kemampuan untuk menggunakan, mengamalkan pengetahuan dan ketrampilan 

sesuai dengan tuntutan fungsi teknis yang diarahkan pada spektrum pekerjaan 

dalam penugasan awal di Satuan serta mampu mengembangkan pribadi sebagai 

kader pemimpin TNI atau TNI AL (Jurianto, 2009:15). 

Untuk membentuk perwira TNI AL yang berjiwa pejuang Pancasila dan Sapta 

Marga serta memiliki kemampuan untuk menggunakan, mengamalkan 

pengetahuan dan ketrampilannya dibutuhkan pembentukan mental kedisiplinan 

dan profesionalisme yang baik. Pada kenyataannya, disiplin dan profesionalisme 

merupakan dua unsur yang tak dapat dipisahkan yang harus ada dan dimiliki 

prajurit di setiap angkatan bersenjata suatu negara mana pun di dunia. 

Parameternya untuk melihat semakin majunya angkatan bersenjata suatu negara 

dapat dilihat dari disiplin dan profesionalitas prajuritnya. Profesional berarti 

mengikuti segala aturan yang disusun dalam norma dan etika tertentu sehingga 

hasil pekerjaannya dapat diukur. Prajurit dikatakan profesional bila disiplin 

mengikuti aturan dalam menjalankan tugasnya. 

Profesionalisme di lingkungan militer dapat dilihat dari dua hal. Pertama, etika 

profesionalisme yang mengatur bagaimana keahlian itu digunakan. Kedua, 

profesionalisme TNI yang diukur dari kemauan dan kemampuannya untuk 

melakukan tugasnya sesuai bidang masing-masing dan senantiasa meningkatkan 
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keahliannya sehingga mampu menyesuaikan dengan perkembangan Ilmu 

Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK). 

Disiplin itu menjadi satu keharusan dalam kehidupan profesionalisme prajurit. 

Apabila profesionalisme tanpa diikuti disiplin maka akan beresiko tinggi, sebab 

peran TNI itu dilakukan dengan tegas dan keras sesuai aturan atau sebagai 

pengelola kekerasan (managers of violence), sehingga tidak ada artinya bila 

seorang prajurit berhasil membunuh sepuluh musuh namun ada juga korban di 

pihak rakyat yang tidak berdosa. Oleh karenanya diperlukan pemahaman tentang 

pentingnya etika dan disiplin dalam menjalankan profesinya (Syahrir, 2003). 

Kedua unsur di atas, yakni disiplin dan profesionalisme dibentuk dan 

diajarkan sejak calon perwira TNI AL menempuh pendidikan dasar di Akademi 

Angkatan Laut. Para calon perwira TNI AL yang disebut kadet akan mendapatkan 

pengajaran yang sama dalam pembentukan jiwa kedisiplinan dan profesionalisme 

(Syahrir, 2003). 

Rod Powers (2009) mengemukakan, bahwa ketika berada di dunia militer, 

para kadet akan merasakan kehidupan yang berbeda dari kehidupan mereka 

sebelumnya. Para kadet akan mendapat pengalaman yang cukup menegangkan 

dan membutuhkan tingkat kedisiplinan yang tinggi. Mereka akan diperintahkan 

untuk belajar bagaimana cara berpakaian yang baik, bagaimana merapikan 

rambut, bagaimana harus bersikap, bagaimana melakukan pekerjaan atau tugas-

tugas yang menjadi tanggung jawab pribadi atau kelompok, dan lain-lain. 

Beberapa kadet mungkin akan merasa tidak nyaman dengan aturan yang ada. 

Beberapa dari mereka terkadang tidak suka ketika diperintahkan oleh atasan untuk 
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memperhatikan setiap hal yang kecil seperti contoh di atas. Karena hal tersebut di 

luar kebiasaan mereka sebelumnya. Hal inilah yang dapat menimbulkan stress 

pada beberapa kadet akibat tidak dapat menyesuaikan kebiasaan lama mereka 

dengan aturan yang diberlakukan dalam lingkungan pendidikan  militer. Sehingga 

menyebabkan mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran yang menyalahi 

aturan. 

Menurut hasil penelitian Amy B. Adler, Jeffrey L. Thomas, and Angela D. 

Salvi (2009:257–271) yang dilakukan di Walter Reed Army Institute, menjelaskan 

bahwa di dalam organisasi kemiliteran, prajurit mengalami tingkat stres yang 

cukup tinggi, salah satunya disebabkan oleh tuntutan pekerjaan yang tinggi, 

bekerja dengan waktu yang lama, kedisiplinan prajurit serta pengawasan yang 

ketat. Selain itu mereka merasakan berada dibawah tekanan, sehingga individu 

mengalami kendala dalam mengontrol diri di dalam aturan kemiliteran dan 

individu tidak mampu untuk bertahan dalam melakukan tugas-tugas selanjutnya 

(Baumeister, 2001). Dan apabila tuntutan pekerjaan meningkat di sisi lain 

pengawasan terhadap mereka kurang, maka dapat mengakibatkan 

ketidakdisiplinan prajurit terhadap aturan yang ada. 

Berdasarkan hasil penelitian Arnold B. Bakker, Evangelia Demerouti, Elpine 

de Boer & Wilmar B. Schaufeli (2003:341–356) menunjukkan bahwa tuntutan 

pekerjaan atau beban kerja yang tinggi tanpa adanya pengawasan yang tinggi 

dapat mengakibatkan ketidakdisiplinan prajurit terhadap aturan sehingga 

memunculkan sikap absensi, agresi (Chen & Spector, 1992), penyalahgunaan obat 

(Bray, Fairbank, & Marsden, 1999; Moisan et al., 1999; Storr, Trinkoff, & 
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Anthony, 1999; Trinkoff, Zhou, Storr, & Soeken, 2000), dan dapat mempengaruhi 

perilaku fisik seperti kelelahan dan keluhan kesehatan. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis tanggal 7 

November 2009 pada beberapa kadet, ada beberapa diantara mereka yang 

mengalami stres akibat ketidakmampuannya dalam menyesuaikan diri dan 

melaksanakan aturan-aturan kedisiplinan yang baru ketika berada di Akademi 

Angkatan Laut yang menimbulkan sikap indisiplin pada kadet. 

Hal ini sesuai dengan wawancara penulis terhadap subjek 1: 

“iya mbak, ada bedanya waktu kita masih pendidikan di Magelang sama di 
AAL. Kalau dari segi aturan sih sama aja, tapi di AAL ini pengawasannya 
lebih ketat. Terus soal penugasan juga lebih banyak, tanggung jawabnya lebih 
besar, belum lagi dapet tekanan dari senior, pengasuh, atau komandan. 
Soalnya kan kita masuk tentara ini dididik untuk sempurna, sebagai contoh, 
harus profesional, banyaknya tuntutan dan nggak ada kesalahan. Jadi ya kayak 
robot gitu la mbak, harus ini itu dan nggak boleh melakukan kesalahan. Tapi 
kalau kitanya nggak kuat dan nggak siap ya bisa stres berat mbak.” 

 

Dari cuplikan wawancara tersebut, pada subjek 1 menjelaskan bahwa 

banyaknya tekanan, penyesuaian diri terhadap lingkungan, tanggung jawab lebih 

besar. Hal inilah yang dapat mendorong timbulnya stres pada kadet terutama 

kadet Tingkat Dua. 

Hasil penelitian Maj Steven E. Pflanz, MC FS USAF; Capt Alan D. Ogle, 

BSC USAF (2006: 9-861, vol.171) menunjukkan bahwa terdapat 27,4% prajurit 

militer dari 809 orang mengalami tingkat stres yang tinggi. Sehingga 

menyebabkan prestasi kerja menurun, pekerjaan yang melebihi jam bekerja, 

kesehatan fisik menurun, persepsi negatif terhadap kemampuan pengawas dan 

komandan. Dan hal ini sangat mempengaruhi kesehatan fisik pada prajurit militer. 
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Menurut Hardjana (1994:30), stres dapat timbul akibat adanya tuntutan kerja 

misalnya beban kerja terlalu besar dan berat serta penuh tanggung jawab. Stres 

juga ditimbulkan hubungan antar manusia, yakni hubungan dengan atasan atau 

senior, rekan kerja dan bawahan yang tidak selalu baik dan serasi. 

Semua penyebab stres di atas dapat terjadi juga pada lingkungan pendidikan 

militer. Banyaknya tugas yang diemban oleh kadet seringkali terlalu besar dan 

berat serta penuh tanggung jawab. Hubungan antar manusia, yakni hubungan 

antara kadet dengan atasan yang kurang baik juga dapat memicu timbulnya stres. 

Atasan akan memberikan tindakan berupa punishment atau hukuman terhadap 

kadet yang melanggar aturan atau melalaikan tugas dan tanggung jawabnya. Stres 

dapat menimbulkan orang yang bersangkutan melihat ketidakseimbangan antara 

keadaan atau kondisi dengan sistem sumber daya biologis, psikologis dan sosial 

yang dimilikinya (Hardjana, 1994:23). 

Berdasarkan hasil wawancara pada pengasuh menjelaskan bahwa aspek 

biologis yang diperlihatkan oleh kadet merupakan pengontrolan diri terhadap 

tingkah laku; sedangkan aspek psikologis yang diperlihatkan oleh kadet 

merupakan  bagaimana penerimaan dirinya sebagai seorang kadet; dan aspek 

sosial yang diperlihatkan oleh kadet merupakan adaptasi terhadap lingkungan, 

yang terjadi adalah ketatnya pengawasan di dalam akademi dimana ada perbedaan 

pengawasan ketika mereka menjalani pendidikan di Magelang. 

Hal ini sesuai dengan wawancara penulis terhadap subjek 2: 

“disini kalau melakukan kesalahan ya langsung ditindak gitu. Tergantung dia 
melakukan kesalahan apa. Paling ya orangnya itu-itu aja yang ngelanggar 
mbak. Jenis pelanggarannya ya misalnya kayak telat apel, tidur dikelas, terus 
nggak pembersihan, ya kayak gitu la mbak contohnya.” 
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Dari cuplikan wawancara tersebut, pada subjek 2 menjelaskan bahwa apabila 

kadet melakukan kesalahan atau pelanggaran akibat ketidakdisiplinan (indisiplin) 

akan mendapatkan hukuman atau punishment dan disesuaikan dengan kesalahan 

yang dilakukannya. 

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis, maka diketahui 

bahwa prosentase pelanggaran yang terjadi pada kadet tingkat dua berkisar antara 

30 % - 60 %, data tersebut diperoleh dari salah satu pengasuh kadet tingkat dua. 

Salah satu yang menjadi penyebab terjadinya pelanggaran adalah faktor 

penyesuaian diri dari para kadet tingkat dua ketika harus beradaptasi dengan 

aturan serta situasi dan kondisi tempat pendidikan yang berbeda dengan 

pendidikan sebelumnya yang bertempat di Magelang, data ini diperoleh dari hasil 

wawancara penulis dengan beberapa kadet. 

Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Disiplin Militer (KUHDM) 

menjelaskan indisiplin (pelanggaran disiplin) adalah tindakan ketidakdisiplinan 

yang digolongkan dalam pelanggaran disiplin beserta jenis-jenis hukuman (Faisal, 

1994:24). Dan pelanggar disiplin dijatuhi hukuman disiplin oleh atasan langsung 

dari si pelanggar. 

Contoh di atas adalah sumber-sumber yang dapat memicu timbulnya stres 

pada kadet sehingga dapat mendorong kadet untuk melakukan tindakan tidak 

disiplin atau indisplin. Hal inilah yang mendasari penulis untuk meneliti 

”Hubungan antara Stres dengan Indisiplin pada Kadet Tingkat Dua”. 
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I.2 Identifikasi Masalah 

Disiplin merupakan faktor utama bagi kehidupan setiap prajurit, karena 

disiplin prajurit sangat berpengaruh terhadap kinerja yang bersangkutan, semakin 

baik kinerja prajurit TNI maka semakin tinggi pula kemungkinan tercapainya 

keberhasilan tugas TNI, sehingga perlu adanya penegakkan dan peningkatan 

pembinaan disiplin. Membentuk fisik dan mental yang kuat adalah materi 

pelajaran yang mutlak dalam pendidikan TNI. 

Peraturan tentang kedisiplinan yang wajib dipatuhi oleh para kadet seperti 

harus menepati semua peraturan-peraturan tentara dan semua perintah kedinasan 

dari tiap-tiap atasan, baik mengenai hal yang besar maupun hal yang kecil, dengan 

tertib, tepat dan sempurna sangat membatasi kebebasan para kadet. 

Ketidakmampuan para kadet untuk beradaptasi dengan peraturan kedisiplinan 

yang diluar kebiasaannya sangat membatasi ruang gerak mereka. Dampak dari 

ketidakmampuan dalam mentaati peraturan tersebut adalah mendapatkan sanksi 

atau hukuman yang telah ditetapkan. Akibatnya kadet mengalami tekanan. 

Menurut Gibson & Myers (2006) juga menjelaskan penyebab stres pada taruna 

adalah tuntutan fisik yang ketat, penyesuaian diri, dan ketaatan kepada otoritas 

atau instansi militer. 

Hasil penelitian Amy B. Adler, Jeffrey L. Thomas, and Angela D. Salvi 

(2009:257–271) menunjukkan bahwa penerapan disiplin dengan tingkat 

pengawasan yang tinggi maka prajurit akan mengalami tingkat stres yang tinggi 

pula dan apabila tuntutan pekerjaan meningkat di sisi lain pengawasan terhadap 
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mereka kurang, maka dapat mengakibatkan ketidakdisiplinan prajurit terhadap 

aturan yang ada. 

Permasalahan yang muncul dari asumsi ini adalah apakah benar terdapat 

hubungan antara stres dengan indisiplin pada kadet Tingkat Dua? 

 

I.3 Batasan Masalah 

Untuk mencapai hasil penelitian yang terukur, perlu dilakukan pembatasan 

masalah. Pembatasan masalah diperlukan agar penelitian ini terfokus.  Dalam 

penelitian ini dirumuskan pembatasan masalah sebagai berikut: 

1. Stres adalah keadaan atau kondisi seseorang yang mengalami stres dan suatu 

hal yang dianggap mendatangkan stres (stressor), membuat orang yang 

bersangkutan melihat adanya ketidakseimbangan antara keadaan atau kondisi 

dengan sistem sumber daya biologis, psikologis dan sosial yang dimilikinya 

(Hardjana, 1994:14).  

2. Indisiplin adalah tindakan ketidakdisiplinan yang digolongkan dalam 

pelanggaran disiplin beserta jenis-jenis hukuman (Faisal, 1994:24). 

3. Kadet adalah sebutan peserta didik di Akademi Angkatan Laut (Jurianto, 

2009). Peserta didik merupakan seseorang yang menjadi sasaran pokok 

(subyek) dalam pendidikan; biasa pula disebut murid, siswa, mahasiswa, 

warga belajar dan lain-lain (Tirtarahardja U & Sulo, S.L, 2005). 
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I.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka 

permasalahan yang hendak penulis ajukan adalah: “Apakah ada Hubungan antara 

Stress dengan Indisiplin pada Kadet Tingkat Dua?”. 

 

I.5 Tujuan Penelitian 

Mengetahui ada tidaknya Hubungan antara Stress dengan Indisiplin pada 

Kadet Tingkat Dua. 

 

I.6 Manfaat Penelitian 

Dari penelitian ini diharapkan akan mempunyai manfaat, yakni manfaat 

teoritis dan praktis. 

I.6.1 Manfaat Teoritis 

Memberi informasi yang aktual bagi kajian ilmu psikologi untuk semakin 

memperkaya muatan dari ilmu psikologi, khususnya dalam bidang psikologi 

kesehatan, psikologi militer yang terkait dengan stres. 

I.6.2 Manfaat Praktis 

Untuk mengetahui tingkat stres yang dapat menyebabkan perilaku 

ketidakdisiplinan kadet. 
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