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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Di masa sekarang ini, pendidikan menjadi hal yang sangat penting. Bukan 

hanya pendidikan di sekolah dasar namun juga pendidikan di perguruan tinggi. 

Hal ini membuat keberadaan perguruan tinggi setiap tahun semakin bertambah 

jumlahnya. Berdasarkan data dari Kementrian Riset Teknologi dan Perguruan 

Tinggi ( Ristek Dikti ), di Indonesia jumlah perguruan tinggi yang telah terdaftar 

sebesar 4.504 unit. Jumlah mahasiswa yang telah terdaftar pada tahun 2017 yaitu 

sebesar 6.924.511 mahasiswa (RistekDikti, 2017). Salah satu perguruan tinggi 

yang ada yaitu Universitas Muhammadiyah Surakarta yang terletak di Surakarta, 

Jawa Tengah. Universitas ini memiliki mahasiswa lebih dari 35.000 orang (UMS, 

2018). 

Mahasiswa merupakan seseorang yang sedang menjalani pendidikan di 

suatu perguruan tinggi untuk mendapatkan gelar sarjana. Pada tahun pertama 

memasuki perguruan tinggi, mahasiswa disebut sebagai mahasiswa baru atau 

mahasiswa tahun pertama. Pada tahun pelajaran 2018/2019, Universitas 

Muhammadiyah Surakarta menerima mahasiswa baru sebesar 6.208 mahasiswa 

(Purwaningrum, 2018). Di fakultas psikologi Universitas Muhammadiyah 

Surakarta, pada tahun pelajaran 2018/2019, jumlah mahasiswa tahun pertama 

yaitu berjumlah 324 mahasiswa. 

Ketika memasuki dunia perkuliahan, mahasiswa tahun pertama atau biasa 

disebut mahasiswa baru mendapat bermacam – macam  pengalaman, baik 
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pengalaman di bidang akademik, bertemu dengan individu – individu yang baru, 

mengeksplorasi peran dan status yang baru serta menyesuaikan diri di lingkungan 

yang baru (David & Nita, 2014). Mahasiswa tahun pertama sebagian besar berusia 

antara 17 tahun sampai 19 tahun yang termasuk dalam kategori remaja. Remaja 

merupakan tahap transisi dari anak – anak ke dewasa yang meliputi berbagai 

perubahan baik kognitif, fisik, maupun emosional serta remaja harus memenuhi 

harapan orang tua, sekolah dan teman sebaya (Mofrad & Mehrabi, 2015). Pada 

masa tersebut, remaja melakukan tugas-tugas perkembangannya, salah satu 

diantara tugas perkembangan tersebut adalah melakukan  penyesuaian diri 

(Misnita, Lubis, & Aziz, 2015).  

Penyesuaian diri adalah suatu proses alamiah dan dinamis yang bertujuan 

mengubah perilaku seseorang agar tercipta suatu hubungan yang serasi dengan 

individu lain dan keadaan lingkungannya (Fatimah, 2010). Mahasiswa  harus 

mampu melakukan penyesuaian diri dengan baik agar mereka mampu mengikuti 

dengan baik proses pembelajaran yang ada di perguruan tinggi. Namun karena 

pada dasarnya manusia merupakan makhluk yang unik, oleh karena itu masing – 

masing individu memiliki pengalaman yang berbeda – beda di berbagai hal 

termasuk kemampuan melakukan penyesuaian diri. Penyesuaian diri sangat 

diperlukan bagi semua orang, terutama mahasiswa karena menjadi mahasiswa 

baru merupakan masa transisi dari sekolah menengah atas dimana terjadi banyak 

sekali perubahan yang menuntut individu untuk terus berkembang di berbagai hal. 

Ketika mahasiswa mampu melakukan penyesuaian diri sengan baik, maka 
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mahasiswa akan mengikut kegiatan belajar mengajar dengan baik serta mahasiswa 

akan mengikuti segala aturan dan norma yang berlaku. 

Harapannya semua mahasiswa dapat melakukan penyesuaian diri dengan 

baik.  Individu yang mempunyai penyesuaian diri yang tinggi ditandai dengan hal 

– hal berikut, diantaranya dengan tidak adanya sikap benci, bersalah dan kecewa 

terhadap dirinya, individu memiliki kemauan untuk menaati nilai, norma dan 

aturan yang berlaku di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, peer group dan 

lingkungan masyarakat. Namun pada kenyataannya tidak semua mahasisiwa 

mampu melakukan penyesuaian diri dengan baik. Individu yang mempunyai 

penyesuaian diri yang rendah, ditandai dengan hal – hal berikut, diantaranya 

kecewa terhadap keadaan dirinya, merasa bersalah dengan keadaan dirinya dan 

tidak mau menuruti norma dan aturan yang berlaku. Apabila mahasiswa tidak 

mampu menyesuaikan diri dengan baik maka bukan tidak mungkin akan memaksa 

mahasiswa untuk meninggalkan lembaga (Santrock, 2013). Selain itu akibat dari 

penyesuaian diri yang rendah diantaranya selalu merasa tidak tenang dan cemas, 

minder, dikucilkan oleh teman – teman,  menjadi korban bullying bahkan hingga 

melakukan bunuh diri (Supriyo, 2008). Tidak ada acuan waktu dalam proses 

penyesuaian diri karena setiap individu memiliki pengalaman yang berbeda – 

beda serta setiap individu melewati proses perkembangan ( kognitif, fisik, 

emosional ) yang berbeda – beda juga yang akan menyebabkan perbedaan waktu 

yang dibutuhkan setiap individu untuk melakukan penyesuaian diri (Santrock, 

2013). 
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Penyesuaian diri merupakan suatu proses yang unik karena setiap individu 

mengalami penyesuaian diri yang berbeda – berda yang dipengaruhi oleh berbagai 

faktor yang ada (Mesidor, 2016). Ketika individu telah menunjukkan perilaku 

yang membuat orang lain senang maka individu tersebut mampu menyesuaiakan 

diri dengan baik dan telah dterima oleh lingkungan sekitarnya. Selain itu, ketika 

individu dapat menjalin interaksi yang baik dengan orang disekitar dan individu 

tidak mengalami hambatan dalam menjalani kegiatannya, maka individu tersebut 

mampu menyesuaikan diri dengan baik. Sebaliknya, individu yang mengalami 

hambatan dalam melakukan kegiatannya serta kurang menjalin hubungan dengan 

orang – orang disekitarnya, maka individu tersebut kesulitan melakukan 

penyesuaian diri. 

Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner terbuka yang dilakukan oleh 

peneliti terhadap 12 mahasiswa fakultas psikologi tahun pertama tahun pelajaran 

2018/ 2019 yang dipilih secara acak pada tanggal 07 November 2018, 

permasalahan yang dihadapi mahasiswa baru bermacam – macam, diantaranya 

penyesuaian diri, komunikasi dengan orang lokal dan belajar hidup mandiri. Hal 

ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Nurfitriana ( 2016 ) yang 

menunjukkan bahwa sejumlah 66 %  mahasiswa tahun pertama fakultas Psikologi 

Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun pelajaran 2015/2016 mengalami 

kesulitan dalam penyesuaian diri. Penyebab mahasiswa kesulitan melakukan 

penyesuaian diri diantaranya karena mahasiswa kurang asertif.. 

Menurut Fatimah (2010), salah satu faktor yang mempengaruhi 

penyesuaian diri yaitu asertivitas. Asertivitas merupakan perilaku mengungkapkan 
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perasaan, kebutuhan, keinginan, pendapat dan hak – hak pribadi secara produktif 

dan positif tanpa menyangkal hak orang lain. Di lingkungan sekitar, seseorang 

harus berperilaku asertif agar mampu diterima oleh lingkungannya. Asertivitas 

dapat membantu seseorang mengkomunikasikan apa yang dirasakannya sehingga 

ketika seseorang dapat mengkomunikasikan apa yang dirasakan maka orang 

tersebut akan mampu menyesuaikan diri di lingkungannya (Simarmata & Rahayu, 

2017), selain itu asertivitas dapat membantu memiliki hubungan yang dekat 

dengan orang lain, dan membantu terhindar dari ketakutan menyinggung perasaan 

orang lain ketika mengungkapkan apa yang dirasakan (Eslami, Rabiei, Afzali, 

Hamidizadeh, & Masoudi, 2016). 

Mahasiswa yang mampu berperilaku asertif akan memiliki hubungan 

interpersonal yang baik dengan dosen, teman di kampus maupun orang lain yang 

berda di sekitarnya, selain itu perilaku asertif juga akan membantu mahasiswa 

untuk bernegosiasi dengan orang lain apabila mengalami kesulitan (Lambertz-

Bendt & Blight, 2016). Hal ini didukung dengan penelitian Bazleh, Tarkhan 

Morteza, & Syeikhmahmoudi, (2012) yang menunjukkan bahwa perilaku asertif 

memberikan dampak yang sangat kuat terhadap penyesuaian diri. Berdasarkan 

pemaparan, rumusan masalah penelitian ini yaitu “Adakah hubungan positif 

antara penyesuaian diri dengan asertivitas pada mahasiswa tahun pertama?”. 

Untuk menjawab rumusan masalah, maka dilakukan penelitian yang berjudul 

“Hubungan Antara Asertivitas Dengan Penyesuaian Diri Pada Mahasiswa Tahun 

Pertama” 
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B. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui : 

a. Hubungan antara asertivitas dengan penyesuaian diri pada mahasiswa 

tahun pertama 

b. Tingkat asertivitas pada mahasiswa tahun pertama 

c. Tingkat penyesuaian diri pada mahasiswa tahun pertama 

d. Peran asertivitas terhadap penyesuaian diri pada mahasiswa tahun pertama 

C. Manfaat Penelitian 

1. Bagi mahasiswa tahun pertama 

Bagi subjek penelitian mahaisiswa tahun pertama, hasil penelitian 

ini diharapkan menambah wawasan subjek berkaitan dengan hubungan 

antara asertivitas dengan penyesuaian diri sehingga mahasiswa dapat 

melakukan penyesuaian diri dengan baik. 

2. Bagi ilmuwan psikologi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi 

perkembangan ilmu psikologi yang berkaitan dengan hubungan antara 

asertivitas dengan penyesuaian diri. 

3. Bagi peneliti lainnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi peneliti 

selanjutnya untuk melakukan penelitian lebih lanjut berkaitan dengan 

hubungan antara asertivitas dengan penyesuaian diri. 


