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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

“Tuntutlah ilmu sampai ke Negeri China,” seringkali kita mendengar 

pepatah tersebut. Pepatah itu sendiri memiliki pesan bagi manusia untuk terus 

menuntut ilmu sebanyak-banyak dan di mana saja. Mungkin istilah ini juga 

yang diterapkan oleh orang-orang yang memilih untuk melanjutkan 

pendidikannya jauh ke kota maupun negara lain. Keluar dari zona nyaman yang 

seringkali disebut dengan rumah. Pada zaman ini, merantau untuk menuntut 

ilmu bukanlah hal yang aneh atau nekad. Merantau juga memiliki manfaatnya 

sendiri bagi individu. Melalui merantau, individu bisa belajar lebih mandiri, 

bertanggungg jawab, belajar untuk berhemat, meningkatkan kedewasaan, 

belajar untuk beradaptasi dengan lingkungan baru, berani mengambil resiko, 

menambah relasi, menjadi lebih kreatif, dan bisa menyusun prioritas (Jessica, 

2018).  

Melihat dari sisi lain, merantau juga memiliki dampak negatif tersendiri 

bagi yang menjalaninya. Jauh dari rumah dapat memicu masalah-masalah 

tertentu bagi individu. Adapun duka yang kerap kali dirasakan oleh mahasiswa 

rantau (Risa, 2014) adalah perlu persiapan lebih untuk tempat tinggal selama 

berkuliah, tuntutan untuk beradaptasi dengan lingkungan baru entah itu di luar 

kota atau di luar negeri, masalah makanan dan pengaturan uang, dan proteksi 
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diri karena yang bisa melindungi selama berjauhan dengan orang tua adalah 

diri sendiri. Berdasarkan teori kebutuhan Maslow (Sukmadinata, 2011 dalam 

Ginting, 2018), kebutuhan akan rasa aman masuk dalam peringkat kedua 

sebagai kebutuhan mendasar dari manusia. Kebutuhan akan rasa aman ini 

meliputi rasa aman akan keutuhan tubuh, biaya hidup, moral, keutuhan 

keluarga, kesehatan, dan sebagainya. Individu akan merasa resah, gelisah, 

takut, atau bahkan mengalami akibat yang fatal seperti stres dan gila apabila 

kebutuhan akan rasa aman tidak terpenuhi (Andesta, 2018). 

Sama halnya dengan apa yang dialami oleh mahasiswa-mahasiswa 

Indonesia yang melanjutkan pendidikan di luar negeri, tepatnya di Wuhan, 

China. Pada akhir 2019, dunia dikejutkan oleh berita menyebarnya sebuah 

virus baru yang berawal dan berasal dari Wuhan, China (Arnani, 2020). Virus 

tersebut masuk kedalam keluarga corona virus bersama SARS dan MERS, 

virus ini diberi nama covid-19. Covid-19 merupakan penyakit menular yang 

disebabkan oleh jenis corona virus, penyakit ini menyerang sistem pernafasan 

manusia. Covid-19 menyebar melalui droplets, yaitu dari cairan yang keluar 

dari mulut dan hidung dari orang yang terinfeksi (who.int, 2020). 

Pemerintah China secara resmi memberi pernyataan pada WHO bahwa 

kasus pertama telah dikonfirmasi dan telah menjalani diagnosis pada tanggal 8 

Desember 2019 (Dio, 2020). Hingga pada 23 Januari 2020, dengan jumlah 

kasus yang terkonfirmasi sebanyak 540 kasus positif, pemerintah China 

memutuskan untuk melakukan karantina wilayah atau lockdown (Citradi, 

2020). Mengacu pada  Pasal 59 dan 60 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 
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tentang Karantina Kesehatan (BPHN, 2018, dalam Yusup, dkk, 2020) 

lockdown sendiri memiliki arti pembatasan penduduk dalam satu wilayah 

termasuk wilayah pintu masuk beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit 

dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan 

penyebaran penyakit atau terkontaminasi. Hal ini mengakibatkan tidak ada 

orang yang bisa masuk maupun keluar dari wilayah yang diberlakukan 

lockdown secara bebas, bahkan untuk melakukan aktivitas sehari-hari di luar 

ruangan juga dibatasi.  

Kondisi tersebut tidak dapat dihindari oleh mahasiswa-mahasiswa 

Indonesia yang bertempat di Wuhan, China. Jauh dari orang tua dan harus 

menghadapi situasi genting seperti yang sudah dijelaskan pada paragraf 

sebelumnya memberi tekanan tersendiri bagi mahasiswa Indonesia di China. 

Menurut penuturan Alfi (2020, dalam Rusady, 2020), berada dalam masa 

isolasi akibat covid-19 membuat banyak mahasiswa Indonesia merasa stres, 

bahkan mengalami penurunan pada kondisi mentalnya. Berita yang simpang 

siur juga turut menjadi pemicu stres dan panik (Nur, 2020, dalam Gunadha, 

2020). Merupakan sebuah fakta bahwa kondisi mental mahasiswa Indonesia 

yang berada di Wuhan, China mengalami tekanan dalam menghadapi kondisi 

tersebut. Berada jauh dari orang tua, dituntut untuk bertanggung jawab dan 

melindungi diri sendiri, serta diperhadapkan pada kondisi yang menekan akibat 

covid-19 memberi banyak celah bagi mahasiswa Indonesia yang berada di 

China untuk terkena stres. 
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Stres sendiri memiliki makna tekanan atau permintaan yang 

ditempatkan pada organisme untuk beradaptasi atau menyesuaikan diri (Nevid, 

2018). Definisi lain dari Sarafino (1990, dalam Smet, 1994) stres merupakan 

suatu kondisi yang disebabkan oleh transaksi antara individu dengan 

lingkungannya yang menimbulkan persepsi jarak antara tuntutan-tuntutan yang 

berasa dari situasi dengan sumber-sumber daya sistem biologis, psikologis, dan 

sosial dari seseorang.  

Apabila stres tidak dikelola dengan baik, hal ini dapat menimbulkan 

masalah baru pada individu. Masalah yang dapat timbul akibat kurangnya 

pengelolaan pada stres menurut pemaparan Musradinur (2016) stres memberi 

kontribusi 50 sampai 70 persen menjadi penyebab sebagian besar penyakit, 

seperti gangguan kardiovaskuler, hipertensi, kanker, penyakit kulit, infeksi, 

penyakit metabolik dan hormon, dan lain sebagainya. Selain itu, stres yang 

kurang pengelolaan dapat menyebabkan simtom-simtom psikologi seperti 

mudah tersinggung, mudah marah, rendah motivasi, merasa ingin menangis, 

dan lain sebagainya (Nevid, 2018).  

Dalam menghadapi kondisi yang mendesak dan menekan, kemampuan 

coping stress pada individu diuji. Coping stress sendiri memiliki makna, yaitu 

suatu usaha untuk mengurangi stres, yang merupakan suatu proses pengaturan 

atau tuntutan (dari dalam diri maupun dari lingkungan) yang dinilai sebagai 

beban yang melampaui kemampuan individu (Lazarus & Folkman, 1984, 

dalam Smet, 1994). Definisi lainnya dijelaskan oleh Sarafino (2006, dalam 

Utami, 2015) bahwa coping adalah proses dimana individu melakukan usaha 
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untuk mengatur situasi yang dipersepsikan adanya kesenjangan antara usaha 

dan kemampuan yang dinilai sebagai penyebab munculnya stres. Coping 

dilakukan untuk menyeimbangkan emosi individu dalam situasi yang penuh 

tekanan (Solomon, dkk, 1998, dalam Utami, 2015). 

Pada masa sulit, proses coping terhadap suatu permasalahan yang yang 

dihadapi individu menjadi pedoman untuk menghadapi reaksi stres (Utami, 

2015). Perilaku coping pada tiap individu sangat bervariasi, tergantung pada 

penilaian individu terhadap situasi atau permasalahan yang dihadapi (Utami, 

2015). Menurut Lazarus & Folkman (1984, dalam Smet, 1994) terdapat dua 

fungsi dari coping, yaitu problem-focused coping yang bertujuan untuk 

mengubah kondisi yang penuh tekanan dengan menghadapi masalah yang 

menjadi penyebab timbulnya stres secara langsung dan emotion-focused 

coping yang merupakan usaha yang dilakukan individu untuk mengurangi atau 

menghilangkan respon emosional dari kondisi yang penuh dengan tekanan. 

Melihat hal ini, peneliti hendak mengetahui bagaimana strategi coping 

stress pada mahasiswa Indonesia yang sempat merasakan lockdown di Wuhan, 

China. Dilihat dari fenomena dimana sulit untuk keluar maupun masuk ke 

wilayah yang diberlakukan lockdown dan kemungkinan yang besar terjadinya 

stres pada mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang terkena dampak lockdown di 

Wuhan, China. 
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B. Rumusan Masalah 

Penelitian ini mengenai strategi coping stress pada mahasiswa Indonesia 

yang yang sempat merasakan lockdown di Wuhan, China menginspirasi 

peneliti untuk merumuskan masalah, yakni: Bagaimana strategi coping pada 

mahasiswa Indonesia yang terkena dampak lockdown akibat pandemi corona 

di Wuhan, China. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi strategi coping 

pada mahasiswa Indonesia yang sempat merasakan lockdown di Wuhan, China. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoretis 

Secara teoretis, diharapkan penelitian ini dapat memberi manfaat, 

yaitu sebagai berikut: 

a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu psikologi, karena 

pembahasan mengenai strategi coping pada mahasiswa Indonesia yang 

sempat merasakan dampak lockdown di Wuhan, China belum banyak 

dibahas dalam ilmu psikologi. 
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b. Sebagai acuan atau referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya 

mengenai strategi coping pada mahasiswa Indonesia yang sempat 

merasakan dampak lockdown di Wuhan, China. 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat memberi manfaat, 

yaitu sebagai berikut: 

a. Bagi Subjek 

1) Dapat mengetahui apa itu strategi coping. 

2) Dapat memahami apa saja jenis strategi coping. 

b. Bagi masyarakat umum 

1) Dapat mengetahui apa itu strategi coping. 

2) Dapat memahami strategi coping pada mahasiswa Indonesia yang 

sempat merasakan lockdown di Wuhan, China.  

 


