
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang Masalah 

Kenyataan pada saat ini menuntut negeri untuk dapat bersaing di berbagai 

bidang kehidupan. Situasi perkembangan di beberapa daerah Indonesia ini 

tergolong kurang merata sehingga menghambat kemajuan Indonesia untuk 

menghadapi persaingan dunia. Di Indonesia masih ada banyak wilayah yang 

tertinggal dari segi perkembangannya. Salah satunya yaitu perkembangan 

pendidikan. Kemajuan suatu bangsa itupun jelas terbentuk dan tercermin dari 

kemajuan pendidikannya. Banyak sekolah yang minim sarana sehingga 

menghambat proses pembelajaran, hal tersebut juga berperan dalam  

menunjukkan tingkat pendidikan Indonesia yang kurang merata. Termasuk pada 

jenjang Perguruan Tinggi (Devinta, 2015). 

Banyak mahasiswa Indonesia yang berada diluar pulau Jawamemutuskan 

untuk memilih studinya ke beberapa universitas/perguruan tinggi yang ada pulau 

Jawa. Ini dikarenakanjuga oleh sebagian pendapat yang mengatakan bahwa 

perguruan tinggi di pulau Jawamemiliki kuantitas dan kualitas yang lebih 

memadai dibandingkan dengan perguruan tinggi selain di dalam pulau Jawa. 

Sehingga pada akhirnya timbul asumsi bahwa siapa saja atau individu mana saja 

yang merantau dalam artian menuntut ilmu ke pulau Jawa akan mendapatkan nilai 

lebih dimata masyarakat daerah asalnya. Jumlah banyaknya kualitas mahasiswa 

yang merantau cenderung mendapat pengaruh dari masyarakat asal karena 
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menurut mereka, merantau itu adalah suatu prestasi tersendiri yang diperoleh oleh 

mahasiswa perantau. Ada kebanggaan tersendiri yang diperoleh seorang perantau 

ketika kembali pulang ke kampung halamannya (Pitopang, 2013). Berdasarkan 

data Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Indonesia, pada tahun 2015 

terdapat 96 perguruan tinggi di Indonesia yang telah terakreditasi dari total 76 

perguruan tinggi negeri dan 428 perguruan tinggi swasta. Pulau Jawa memiliki 

perguruan tinggi yang terakreditasi dengan jumlah terbanyak dibandingkan 

dengan pulau lain, dengan total 59 perguruan tinggi yang terdiri dari 33 perguruan 

tinggi negeri dan 235 perguruan tinggi swasta (banpt.or.id) 

Merantau merupakan suatu bentuk dari setiap seseorang yang baru 

memasuki tahap lebih tinggi dalam bidang pendidikannya demi memperoleh 

kualitas pendidikan yang lebih baik. Namun, universitas atau perguruan tinggi 

idaman jarang didapatkan di daerah tempat tinggal sendiri. Oleh karena itu 

beberapa orang memutuskan untuk pergi menuntut ilmu dengan merantau ke luar 

kota (Sitorus, 2013). 

Peristiwa seorang atau individu yang sedang pergi merantau atau menuntut 

itu bukan lain adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan demi tercapainya 

kesuksesan. Hal ini juga merupakan bukti sebagai individu dalam proses menuju 

dewasa yang dapat mempertanggungJawabkan  segala keputusannya untuk hidup 

lebih mandiri lagi (Santrock, 2006). 

Bagi beberapa remaja, menjadi seorang mahasiswa bukanlah sebuah hal 

yang mudah. Individu melanjutkan pendidikan dengan situasi yang lebih berbeda 
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dengan harapan bahwa individu tersebut mampu menyesuaikan diri dengan 

berbagai macam hal-hal baru (Mudhovozi, 2012). 

Selama tahun pertama di universitas atau perguruan tinggi, mahasiswa 

sering dihadapkan dengan berbagai tuntutan dan tantangan baru, dan ada 

kemungkinan juga akan mengalami kesulitan dalam mengambangkan 

indentitasnya yang paling penting dalam mengambil keputusan, eksplorasi, dan 

berkomitmen (Astin, Chickering, Reisser, & Tinto, 1993 dalam Páramo, Tinajero, 

&Rodríguez, 2015) 

Dampak sosial dan dampak psikologis pun akan muncul ketika seorang 

individu memulai untuk tinggal di tempat dan daerah yang berbeda dari tempat 

asalnya. Beda cara berkomunikasi, berbahasa, kebiasaan, serta norma-normal 

lingkungan tersebut menjadi contoh dampak yang akan dialami oleh mahasiswa 

perantau. 

Pitopang  (2013)  mengungkapkan  bahwa perbedaan cara berkomunikasi 

dan berbahasa merupakan salah satu kesulitan yang banyak dialami oleh 

mahasiswa perantau. Dan tidak hanya kamampuan berkomunikasi secara verbal 

yang dibutuhkan, kemampuan komunikasi non verbal juga penting seperti 

mengambil atau mengartikan sikap atau perilaku seseorang dalam bertindak yang 

sering menjadi permasalahan yang dialami mahasiswa perantau. Terbukti dengan 

hasil pengumpulan data awal yang diperoleh peneliti setelah mewawancara empat 

orang subyek bahwa mereka mengalami kesulitan dalam berkomunikasi dengan 

orang lokal yang menggunakan bahasa Jawa sehingga membutuhkan waktu untuk 

memahaminya lebih dalam. 
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Selain hambatan berkomunikasi, Manganga (2009) juga memaparkan 

adanya jarak dengan mahasiswa asing sehingga cenderung membangun kelompok 

sendiri dengan rekan-rekan satu daerahnya juga menjadi hal yang menghambat 

proses penyesuaian diri. Dalam prosesnya, beberapa individu tersebut akan 

membuat sebuah kelompok yang berisi orang-orang dengan daerah serta budaya 

dengan gaya komunikasi yang sama pula. Dampak buruk yang akan muncul ialah 

mahasiswa tersebut telah menyia-nyiakan kesempatan dalam dirinya untuk 

memperoleh pengalaman baru belajar dan berinteraksi langsung dengan 

masyarakat lokal yang berbeda budayanya. 

Hal-hal yang tidak menyenangkan tersebut akan menyebabkan individu 

mengalami kecemasan. Kecemasan yang terjadi pada mahasiswa dari luar Jawa 

membuat individu menjadi kehilangan arah, merasa tidak tahu harus berbuat apa 

dan caranya melakukan segala hal di lingkungan baru, apa yang sesuai dan tidak 

sesuai, sehingga memunculkan efek homesickness dan merasa ingin kembali 

berkumpul dengan keluarga di kampung halaman. Dan pada akhirnya hal-hal 

tersebut menjadi penyebab timbulnya stressor. Individu mengalami stres akibat 

dari penyesuaian diri dalam suatu lingkungan budaya yang baru (Oberg, 1960, 

dalam Devinta dkk, 2015) 

Mahasiswa akan memiliki lebih banyak tanggung Jawab atau sedikit 

kekhawatiran seperti kebutuhan untuk tampil, persaingan nilai, takut akan 

kegagalan, pilihan karir, hubungan teman sebaya, dan banyak aspek lingkungan 

kuliah lainnya adalah tantangan hidup nyata yang akan menyebabkan stres mental 

(Baquyatan, Shadiya, & Mohemed, 2012 dalam Mathew , 2017)  
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Masa kuliah tahun pertama menjadi masa yang cukup sulit untuk 

menyesuaikan diri (Giddan, 1988). Adanya tekanan akademik serta tantangan lain 

yang bersifat sosial menjadi fokus utama dalam proses transisi di perguruan tinggi 

dan dipandang sebagai perhatian utama bagi mahasisa baru (Elizabeth & Sigal, 

2001). Tinggal jauh dari rumah untuk pertama kalinya dapat menambah 

kecemasan akan terpisah dari keluarga para mahasisa baru (Fisher, Murray, & 

Frazer, 1985 dalam Hegedorn, Sun, & Zhang, 2016) 

Pengalaman di Universitas atau perguruan tinggi menjadi tantangan yang 

sangat penting dalam masa dewasa awal yaitu untuk menggabungkan cara 

mengeksplorasi yang bebas menjadi karakteristik remaja yang dituntut oleh orang 

dewasa lainnnya agar menjadi lebih mandiri di lingkungan baru yang sangat 

kompetitif. Namun tidak semua orang dapat menguasai tantangan tersebut 

sehingga akibatnya banyak mahasiswa yang mengalami masalah di perguruan 

tinggi seperti depresi, kesepian, masalah akademik dan penyalahgunaan obat yang 

dapat menyebabkan ketidakpuasan, dan penurunan prestasi yang lebih rendah 

(Corral, Parada, Cadaveira, 2008 dalam Almeida, Fernández, González, Araújo& 

Vacas, 2017) 

Mahasiswa yang tidak mampu melakukan menyesuaikan diri dengan 

lingkungan barunya akan mengalami masalah-masalah yang disebabkan oleh 

kurangnya interaksi dengan baik. Hurlock (2003) menjelaskan bahwa kurangnya 

kemampuan beradaptasi di lingkungan baru mengakibatkan perubahan diri 

menuju dewasa akan terhambat.  
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Kesulitan itu akan terus berlanjut dan akan menghalangi perilaku sehat 

pada pola penyesuaian di masa dewasa awal, stres lingkungan juga akan 

berlangsung dalam waktu yang panjang. Kekuatan stressortersebut berbeda secara 

kontekstual, namun yang membedakan yaitu adalah kegigihannya. Pada masa ini 

mereka akan mengelola stres tersebut dengan cara yang berbeda (Kumar & Palai, 

2016).  

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh saudari Sulis Mariyanti 

yang berjudul “Model Strategi Koping Penyelesaian Studi Sebagai Efek dari 

Stressor Serta Implikasinya Terhadap Waktu Penyelesaian Studi Mahasiswa 

Psikologi Universitas Esa Unggul” mengungkapkan hasil bahwa stressor 

berpengaruh secara signifikan terhadap pilihan strategi emotional focus coping.  

Stressor atau tekanan/ beban yang dihayati mahasiswa Psikologi yang sedang 

menyelesaikan skripsi, baik yang bersumber dari internal/personal, social dan 

family mendorong mahasiswa untuk menghadapi dan menyelesaikannya dengan 

cara yang cenderung berorientasi pada pengelolaan perasaan (emosi). Kemudian,  

stressor tidak berpengaruh terhadap pilihan strategi problem focus coping. 

Stressor yang dialami mahasiswa psikologi tidak berpengaruh terhadap pilihan 

strategi penyelesaian masalah  yang konstruktif  yaitu penyelesaian tepat pada 

persoalan yang sedang dihadapi mahasiswa. 

Beberapa penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Anggit Jiwandani 

pada tahun 2015 berupa skripsi yang berjudul “Strategi Coping Stres Pada 

Mahasiswa Baru Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang” 

mengungkapkan hasil bahwa individu berjenis kelamin laki-laki sudah pasti 
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melakukan strategi koping berupa Problem Focused Coping sedangkan 

perempuan sudah pasti menggunakan strategi koping berupa Emotion Focused 

Coping.Selain itu penelitian dari saudari Nindya Wijayanti pada tahun 2013 yang 

berjudul “Strategi Coping Menghadapi Stres Dalam Penyusunan Skripsi Pada 

Mahasiswa Program S1 Fakultas Ilmu Pendidikan” menunjukkan hasil bahwa 

setiap individu baik laki-laki maupun perempuan memiliki metode koping yang 

beragam dan berbeda-beda. Penelitian lainnya diakukan oleh Neti Herawati pada 

tahun 2006 yang berjudul “Tingkat Stres dan Strategi Koping Menghadapi Stres 

Pada Mahasiswa Tingkat Persiapan Bersama Tahun Akademik 2005/2006” yang 

memberikan hasil bahwa individu berjenis kelamin perempuan cenderung banyak 

lebih menggunakan metode koping yang bertumpu pada emosi (Emotion Focused 

Coping). 

Penelitipun telah melakukan wawancara sebagai informasi data awal 

kepada empat orang subyek yang berasal dari luar pulau Jawa. Pertanyaan yang 

diajukan yaitu ; 1) Apa yang anda rasakan ketika merantau?; 2) Bagaimana anda 

memandang lingkungan anda saat ini? ; 3) Apa yang anda lakukan ketika 

merasakan tekanan-tekanan? . Hasil wawancara yang kepada empat orang subyek 

berinisial NCK (perempuan, 18 tahun), AW (perempuan, 18 tahun), VD 

(perempuan, 18 tahun), FDK (laki-laki, 18 tahun), HB (laki-laki, 18 tahun) dan C 

(laki-laki,18 tahun). Ketiga orang subyek wanita berinisial NCK, AW dan VD 

mengaku bahwa mereka merasa berat menghadapi kehidupan sebagai mahasiswa 

baru di kota orang subyek mengaku bahwa merantau di kota yang memiliki 

budaya berbeda dengan kampung halaman menjadi suatu tantangan tersendiri 



8 
 

 

sehingga banyak masalah yang harus dihadapi diawal kehidupan sebagai 

mahasiswa rantau serta mereka merasa dituntut untuk menyesuaikan diri dalam 

lingkungan baru yang asing bagi mereka. Disamping itu, subyek berinisial FDK, 

HB dan C mengatakan bahwa merantau bagi mereka bukanlah hal yang sulit dan 

tidak menjadi masalah bagi mereka, bahkan menjadi kesempatan bagi mereka 

untuk hidup bebas dan mandiri, bermain dengan banyak teman, bebas 

menyalurkan hobi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa subyek perempuan lebih 

banyak merasakan beban dalam kehidupan awal sebagai perantau dibandingkan 

dengan subyek laki-laki yang cenderung lebih santai dan justru sangat enjoy 

dalam menjalani hidup baru yang jauh dari keluarga. Pada saat yang berbeda 

peneliti juga melakukan pengambilan informasi data awal melalui wawancara dari 

empat orang subyek berinisial FP (perempuan, 18 tahun), N (perempuan, 18 

tahun), S (perempuan, 18 tahun), WP (laki-laki, 18 tahun), ZA (laki-laki, 19 

tahun) dan AL (laki-laki, 18 tahun). Keempat subyek memiliki domisili asal di 

dalam pulau Jawa namun dengan kota yang berbeda. Hasil wawancara 

menunjukkan bahwa sebagian besar bahkan hampir dari keempat subyek 

mengaku mereka jarang merasakan sesuatu beban yang begitu berat, karena bagi 

mereka jarak yang masih dapat dijangkau dengan perjalanan darat mampu 

menjadi obat mereka untuk pulang ke rumah ketika merasa kesepian atau dilanda 

masalah-masalah di dalam kehidupan baru sebagai mahasiswa. Dapat disimpulkan 

hasil dari informasi data awal yang diperoleh ialah mahasiswa perantau cenderung 

merasakan banyak hal-hal baru yang mereka anggap sebagai masalah dan beban 

yang lebih dalam menjalani awal kehidupannya sebagai mahasiswa baru yang 
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berasal dari luar pulau Jawa sehingga mereka membutuhkan banyak cara untuk 

menghadapi masalah-masalah yang dialaminya. 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, adanya perbedaan 

reaksi dan paparan mengenai strategi kopingdalam menghadapi masalah antara 

subyek yang berasal dari pulau Jawa dengan subyek yang berasal dari luar pulau 

Jawa. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai 

strategi koping pada mahasiswa rantau tahun pertama luar pulau Jawa di 

Universitas Muhammadiyah Surakarta. Rumusan permasalahannya yakni 

“Bagaimana Strategi Koping Mahasiswa Rantau Tahun Pertama Luar Pulau 

Jawa?” 

B. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mendeskripsikan Strategi 

Koping Mahasiswa Rantau Tahun Pertama Luar Pulau Jawa. 

C. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan 

sumbangan bagi ilmu pengetahuan dalam bidang psikologi, khususnya dalam 

mengenai strategi koping. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Dapat memberikan pengetahuan atau wawasan baru mengenai 

strategi koping pada mahasiswa rantau tahun pertama yang berasal dari 

luar pulau Jawa. 
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b. Bagi Mahasiswa 

Hasil penelitian dapat dimanfaatkan sebagai bahan informasi serta 

menambah wawasan mahasiswa mengenai strategi koping mahasiswa 

rantau tahun pertama yang berasal dari luar pulau Jawa. 

Dapat dijadikan sebagai referensi untuk melakukan penelitian 

selanjutnya mengenai strategi koping mahasiswa rantau tahun pertama 

yang berasal dari luar pulau Jawa. 

c. Bagi Perguruan Tinggi 

Dapat menambah informasi mengenai strategi koping yang dilakukan 

oleh mahasiswa rantau yang berasal dari luar pulau Jawa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




