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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perwujudan pada pendidikan yang lebih baik pasti diminati oleh setiap 

individu yang telah menyelesaikan pendidikannya di bangku SMA. Hal itu 

menyebabkan sebagian orang memilih merantau untuk mendapatkan pendidikan 

yang lebih tinggi, lebih baik, serta berkualitas didaerah lain. Sebagai seorang 

perantau, supaya dapat menyerap ilmu yang diberikan dengan baik sebagai 

mahasiswa di universitas atau perguruan tinggi, mahasiswa tersebut dituntut agar 

dapat beradaptasi dengan keadaan lingkungan, baik lingkungan kampus maupun 

lingkungan tempat tinggalnya, baik didaerah kosan ataupun daerah kontrakan 

(Sitorus & Warsito, 2013). 

Banyak daerah yang bisa dijadikan pilihan dalam memilih tujuan kuliah. 

Misalnya Jakarta, Yogyakarta, Bandung, Semarang, Solo, Surabaya dan Malang. 

Kota-kota tersebut terkenal dengan kualitas perguruan tinggi yang baik, dan sudah 

terkenal ke seluruh Indonesia. Oleh karena itu, masyarakat luar Jawa beranggapan 

bahwa perguruan tinggi atau Universitas di pulau Jawa memiliki kualitas yang 

lebih baik, jika dibandingkan dengan Universitas yang berada di luar Jawa ( 

Niam, 2009).  

Berdasarkan hasil data wawancara yang dilakukan pada hari sabtu tanggal 

1 Oktober 2016 kepada anggota IKMASS (Ikatan Mahasiswa Sumatera Selatan), 

dapat diketahui bahwa kegiatan yang sering dilakukan yaitu berkumpul untuk 
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saling mengenal anggota satu sama lain, ikut berpartisipasi dalam agenda 

melestarikan dan memperkenalkan kesenian daerah seperti tarian Palembang dan  

mendirikan stand makanan. Jumlah anggota IKMASS dapat dipaparkan melalui 

tabel dibawah ini. 

Tabel 1. Jumlah anggota IKMASS 

Universitas  Angkatan Jumlah 

Universitas Muhammadiyah Surakarta 2011-2016 52 

Universitas Sebelas Maret 2011-2016 3 

Universitas Tunas Pembangunan 2011-2016 5 

Universitas Sahid Surakarta 2011-2016 1 

Stikes Aisyiyah Surakarta 2011-2016 2 

Jumlah 63 

 

Penyesuaian diri melibatkan individu dengan lingkungannya, Penyesuaian 

diri adalah suatu proses yang melibatkan respon mental dan tingkah laku yang 

menyebabkan individu tersebut akan berusaha menanggulangi kebutuhannya, 

tegangan yang ada pada diri individu, konflik batin serta menyelaraskan dirinya 

dengan tuntutan-tuntutan yang dikenakan kepadanya dimana ia hidup (Handono& 

Bashori, 2013). 

Selanjutnya Steinberg (2002) menyatakan proses pendewasaan untuk 

mencapai kesuksesan, mahasiswa perantau akan dihadapkan pada berbagai 

perubahan dan juga pada perbedaan diberbagai aspek kehidupannya yang banyak 

membutuhkan kepercayaan diri, mandiri serta penyesuaian yang berlimpah.  

Penyesuaian diri ini menuntut kemampuan remaja untuk bisa hidup dan 

bergaul dilingkungan tempat tinggalnya, sehingga remaja akan merasa puas 

terhadap dirinya serta lingkungannya. Jika remaja mengalami penyesuaian diri 

buruk, maka akan terlihat kejiwaannya yang ditandai dengan ketidakstabilan 
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emosi dan kecemasan yang disertai dengan rasa bersalah, merasa tidak puas 

dengan apa yang didapatkan, dan sering mengeluh terhadap apa yang dialaminya. 

Tetapi jika remaja tersebut berhasil melakukan proses penyesuaian dirinya, maka 

remaja tersebut akan merasa tenang, berbahagia, memiliki sikap serta pandangan 

yang positif (Nurfuad, 2013).  

Seperti halnya hasil wawancara pada tanggal 5 Oktober 2016 yang 

dilakukan kepada mahasiswi palembang berinisial NA di Surakarta yang berusia 

18 tahun, NA menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Surakarta 

sebagai mahasiswa Fakultas Kesehatan Prodi Fisioterapi pada tahun 2016. Berikut 

data wawancara NA yang menceritakan bagaimana informan menyesuaikan 

dirinya sebagai mahasiswa palembang pada budaya Solo:  

“Ya orang tua aku itu nganggapnya di Jawa lebih bagus gitu mbak 

perguruan tingginya, jadi disuruh di Solo aja. Cara omangannya juga 

beda banget mbak, kalo dipalembang ngomong teriak itu biasa aja, 

tapi disini ngomong keras dikit orang mikirnya ndak sopan. Kadang 

susah nyesuaiannya, biasanya ceplas ceplos tapi dsini harus njaga 

tata krama. Disini lebih juga mandiri dengan cari makan sendiri. 

Apa-apa sendiri kalo disana sudah disiapin. Kalau pergaulannya 

enakan sana, disana satu suku, disini beda, ya kadang bisa 

nyesuaikan tapi kadang ada satu suasana yang susah menyesuaikan 

dengan mereka. Misalnya kalo lagi kumpul-kumpul agak canggung 

dikit. Tapi lama-lama juga sudah biasa aja.” 

 

Hasil wawancara yang dilakukan kepada NA, diketahui bahwa orang tua 

yang meminta informan kuliah di Solo karena dianggap lebih bagus kualitasnya, 

cara komunikasi dengan intonasi yang berbeda kadang menyulitkan informan, 

sehingga informan harus menyesuaikan dirinya dengan norma yang ada. informan 

juga lebih mandiri  karena tidak ada yang menyiapkan kebutuhan informan. 
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Dalam bergaul dengan teman informan merasa sulit untuk menyesuaikan karena 

berbeda suku, tetapi lama kelamaan sudah biasa saja. 

Sementara wawancara lain dilakukan pada tanggal 6 Oktober 2016 kepada 

perempuan mahasiswi Palembang berinisal KNO di Surakarta yang berusia 21 

tahun, KNO menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Surakarta 

sebagai mahasiswa Fakultas Teknik Prodi Teknik Kimia pada tahun 2013. Berikut 

data wawancara KNO yang menceritakan bagaimana informan menyesuaikan 

dirinya sebagai mahasiswa Palembang pada budaya Solo : 

“Ayah yang bilangin katanya di Jawa aja, kualitas lulusannya juga 

bagus-bagus, perguruan tingginya juga lebih bagus dari di tempat ku. 

Bahasa sih mbak kalo aku. Dulu kurang paham sama bahasa orang 

sini, kalo disana kan bahasanya indonesia, kadang ya bahasa asli. 

Kalo di Solo bahasa indonesia campur jawa. Jadi suka menghambat 

komunikasi. Tapi ya sekarang aku sudah ngerti bahasanya karena 

sudah biasa. Aku juga disini apa-apa nyiapin sendiri.Emm orang sini 

juga lebih ramah, kalo orang sana biasa saja ndak terlalu, disana juga 

jarang yang nyapa.Tapi kalo sekarang saya bertemu orang tua 

menyapa, monggo buk.” 

 

Informan KNO menyatakan bahwa ayah yang menyuruh untuk kuliah di 

Solo karena ayah beranggapan bahwa perguruan tinggi dan lulusannya lebih 

berkualitas dari pada didaerah informan. Faktor utama yang menghambat adalah 

bahasa. Tetapi informan sudah mulai memahami bahasa di Solo karena sudah 

terbiasa. informan juga menyiapkan kebutuhannya sendiri. Selain itu informan 

menambahkan bahwa orang Solo lebih ramah dibandingkan orang Palembang. 

Hasil wawancara yang dilakukan kepada NA dan KNO dapat disimpulkan 

bahwa orang tua lah yang menyarankan jika perguruan tinggi di Jawa dianggap 

lebih bagus dan berkualitas dibanding perguruan tinggi di luar Jawa. Kemudian 
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kedua informan mengalami kesulitan dalam bahasa Solo karena bahasanya 

campuran antara bahasa indonesia dan Jawa. Kedua informan juga mengalami 

kesulitan dalam berinteraksi karena perbedaan suku yang menjadikan informan 

merasa canggung. Kemudian dalam beretika informan NA mengalami kesulitan 

dalam mengontrol nada suara yang mengharuskan informan mengikuti aturan 

yang berlaku.  

Hubungannya dengan lingkungan, terbentuknya pribadi seseorang 

dipengaruhi oleh lingkungan itu sendiri. Oleh karena itu lingkungan mempunyai 

pengaruh besar terhadap manusia. Dengan demikian manusia akan dibentuk 

dalam budaya dan lingkungannya masing-masing unuk menjadi manusia yang 

berbudaya.  Budaya Jawa sendiri memiliki beberapa prinsip yang selalu dipegang 

dalam setiap melakukan hubungan interpersonal, diantaranya prinsip rukun dan 

harmonis yang lebih mengutamakan hubungan baik antara manusia, dengan 

mencegah berkelahi, penuh penghormatan terhadap sesama individu, bergotong 

royong, tenggang rasa (tepa selira), dan ramah-tamah penuh kelembutan Suseno 

(dalam Baqi, 2015). 

Masyarakat Jawa juga dikenal memiliki aturan-aturan yang baku didalam 

penggunaan bahasa yang diucapkan, tutur kata dan etika. Prinsip jawa tersebut 

menuntut supaya semua masyarakat Jawa pada semua golongan usia yang 

meliputi remaja sampai dengan dewasa bisa mengontrol dorongan-dorongan diri 

sendiri Baqi (2015). Masyarakat Palembang sendiri dalam berbicara 

menggunakan varian dari bahasa Melayu atau sering disebut sebagai bahasa 

Melayu Palembang. Bahasa Palembang menggunakan dialog “o” pada akhir 
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setiap kata dan tidak membedakan bahasa antara yang orang tua dan anak muda 

(Marsden, 2016). 

Budaya akan menampakkan diri dalam pola-pola bahasa dan dalam 

bentuk-bentuk kegiatan serta perilaku yang berfungsi sebagai model bagi 

tindakan-tindakan penyesuaian diri dan gaya komunikasi yang memungkinkan 

orang-orang tinggal dalam suatu masyarakat di suatu lingkungan geografis 

tertentu. Adanya perbedaan keadaan geografis, perbedaan karakter masyarakat 

yang ada di sekitarnya, dan perbedaan faktor budaya yang dominan berpengaruh 

terhadap masyarakatnya, serta nilai-nilai kemasyarakatan yang berbeda akan 

menyebabkan individu mengembangkan penyesuaian diri yang berbeda pula 

(Widodo, 2006). 

Berdasarkan fenomena diatas dengan adanya akulturasi budaya, 

mahasiswa Palembang yang kuliah di Solo mengalami beberapa kesulitan 

menyesuaikan diri dibudaya Solo yang meliputi dalam hal berbahasa, interaksi 

dengan teman, serta etika yang berlaku. Peneliti tertarik untuk meneliti tentang 

penyesuaian diri terhadap lingkungan baru pada mahasiswa Palembang yang 

kuliah di Solo. Oleh karena itu, judul yang dipilih adalah “Penyesuaian Diri 

Mahasiswa Palembang Pada Budaya Solo”. 

 

B. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan penyesuaian diri mahasiswa 

Palembang budaya Solo. 

1. Bagaimana penyesuaian diri mahasiswa Palembang pada budaya Solo  
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2. Hambatan-hambatan apa saja yang dialami mahasiswa Palembang pada budaya 

Solo 

3. Bagaimana cara mengatasi hambatan-hambatan yang dialami oleh mahasiswa 

Palembang pada budaya Solo 

 

C. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam upaya 

memperluas wawasan dan pengetahuan mengenai penyesuaian diri  

mahasiswa Palembang pada budaya Solo, serta hasil penelitian ini diharapkan 

dapat memperluas wawasan tentang kajian dalam ilmu psikologi dalam 

bidang sosial indigenous. 

2. Manfaat Praktis 

Manfaat yang diharapkan penulis dalam penelitian ini yaitu: 

a. Bagi mahasiswa Palembang yang ada di Solo  

Memberikan informasi kepada mahasiswa Palembang bagaimana cara 

mengatasi hambatan-hambatan yang biasanya terjadi dalam proses 

penyesuaian diri. 

b. Bagi masyarakat  

Memberikan informasi kepada masyarakat bagaimana cara mahasiswa 

palembang dapat menyesuaikan diri dengan budaya Solo dalam 

menghadapi kehidupan di daerah tempat mahasiswa menempuh 

pendidikannya.   
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c. Bagi peneliti lain 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dan 

acuan sehingga dapat menjadi rujukan dalam melakukan penelitian 

selanjutnya. 

 


