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BAB I 
 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Penelitian 
  

Memasuki suatu lingkungan yang baru menjadi pengalaman tersendiri 

bagi setiap individu. Bagi para pelajar yang sudah menyelesaikan masa 

sekolahnya di tingkat Sekolah Menengah Atas, mereka akan menghadapi 

tantangan-tantangan dalam proses transisi saat memasuki dunia perkuliahan, 

yang kemudian menjadikan mereka sebagai mahasiswa (Dawborn-Gundlach & 

Margetts, 2018). Salah satu tantangan yang tidak dapat dihindari oleh mahasiswa 

adalah adanya keadaan yang mengharuskan mereka harus beradaptasi dengan 

perubahan, seperti misalnya tuntutan belajar mereka yang berbeda dibandingkan 

ketika mereka masih berada di tingkat Sekolah Menengah Atas, dan mereka juga 

harus mencari strategi tertentu untuk menghadapi tantangan tersebut (Clark, 

2005). Tantangan-tantangan tersebut bisa menjadi hal yang cukup serius bagi 

mereka karena tidak semua mahasiswa dapat masuk ke lingkungan baru, dan 

berhasil untuk langsung beradaptasi ke lingkungan baru mereka tersebut 

(Dawborn-Gundlach & Margetts, 2018). 

Namun, Saputri, Rahman, dan Kurniadewi (2012) mengatakan, 

meskipun terdapat tantangan tersendiri dalam menjadi seorang mahasiswa, 

terdapat cukup banyak pelajar yang meninggalkan kampung halamannya dan 

pergi keluar kota untuk melanjutkan pendidikan mereka dalam jenjang 

perkuliahan di kota-kota besar seperti Jakarta, dan dalam hal ini mereka disebut 

juga sebagai mahasiswa perantau. (Lingga & Tuapattinaja, dalam Saniskoro & 
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Akmal, 2017) mengatakan mahasiswa perantau adalah mereka yang tinggal di 

daerah lain untuk menuntut ilmu di perguruan tinggi diploma, sarjana, magister, 

atau spesialis. 

Tantangan untuk para mahasiswa akan menjadi suatu permasalahan yang 

serius jika mereka tidak dapat menghadapi dan menyelesaikannya. Menurut 

Kantanis (dalam Dawborn-Gundlach & Margetts, 2018) hal tersebut dapat 

berdampak pada akademik, kehidupan sosial, serta well-being mereka. Selain itu, 

karena mereka memasuki lingkungan yang baru, masalah-masalah tersebut juga 

dapat mempengaruhi kebahagiaan mereka (Harijanto & Setiawan, 2017). Hal 

yang serupa juga dialami oleh C, yang mengatakan bahwa ketika dirinya 

mengalami kesulitan-kesulitan, hal tersebut dapat membuat dirinya merasa 

down. Ketika ia merasa down, hal tersebut juga terkadang membuatnya tidak 

percaya diri dalam kesehariannya (personal communication, 20 October 2019).  

Selain itu, salah satu masalah yang dapat dirasakan oleh para mahasiswa 

perantau terkait dengan well-being mereka adalah adanya kemungkinan bagi 

mereka untuk merasakan kesepian (Lin & Kingminghae, 2014). Rasa kesepian 

yang dirasakan tersebut dapat mengakibatkan para mahasiswa perantau 

mengalami kecemasan, bahkan depresi (Diehl, Jansen, Ishchanova, & Hilger-

Kolb, 2018). Ketika seseorang merasa gagal, cemas, dan sebagainya, timbul rasa 

tidak bahagia atau ketidakpuasaan dalam dirinya (Lutfiyah, 2017). Terkait 

dengan rasa kesepian yang dirasakan mahasiswa perantau, T mengatakan bahwa 

ada masa-masa ketika ia sangat ingin pulang untuk bertemu keluarganya. 

Namun, karena satu dan lain hal, seringkali keinginannya untuk pulang ke 

kampung halamannya tertunda. Hal tersebut membuatnya sedih dan bahkan T 



 

 3 

mengatakan dirinya sempat menangis karena hal ini (personal communication, 

7 Januari, 2019). 

Emosi ataupun pikiran yang dirasakan oleh mahasiswa perantau dapat 

dikaitkan dengan subjective well-being yang dimilikinya.  Diener, Suh, Lucas, 

dan Smith (dalam Putri & Suprapti, 2014) mengartikan subjective well-being 

sebagai evaluasi afektif dan kognitif, yang meliputi penilaian emosional dan juga 

penilaian kognitif terhadap hidupnya. Diener (dalam Putri & Suprapti, 2014) 

mengatakan aspek atau dimensi yang dapat dinilai dalam konsep subjective well-

being antara lain: afek positif, afek negatif, dan kepuasan hidup. 

Jika subjective well-being dikaitkan pada konteks mahasiswa, tingkat 

subjective well-being yang mereka miliki memiliki peran yang cukup penting 

(Mahmud & Wong, 2018). Dengan memiliki tingkat subjective well-being yang 

tinggi, mereka akan cenderung menjadi lebih ramah, peduli dengan orang lain, 

dan aktif (Ratelle, Simard & Guay, 2013). Sebaliknya, subjective well-being 

yang rendah memungkinkan mereka cenderung untuk merasa sedih dan 

kesepian. Subjective well-being sendiri dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, 

salah satu yang paling signifikan dalam mempengaruhi tingkat subjective well-

being seseorang adalah social support (Yuan, 2017).  

Menurut Cohen dan Hoberman (dalam Isnawati & Suhariadi, 2013), 

social support mengacu pada berbagai sumber daya yang disediakan oleh 

hubungan antar pribadi seseorang. Social support bukan hanya sekedar 

“pemberian bantuan”, tetapi yang lebih penting adalah persepsi penerima 

terhadap makna dari bantuan tersebut (Kumalasari & Ahyani, 2012). Social 

support yang tersedia bagi seseorang tidak selamanya dianggap sebagai sesuatu 
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yang mendukung, karena terkadang dukungan yang diberikan tersebut tidak 

sesuai dengan apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh individu (Dunkel-Schetter 

& Bennet; Wilcox, Kasl & Berkman, dalam Sarafino & Smith, 2014).  Maka, 

persepsi seseorang mengenai social support yang diterimanya juga dapat 

mempengaruhi signifikansi dari dukungan tersebut. 

Persepsi mengenai social support yang didapat dikenal dengan istilah 

perceived social support. Perceived social support dapat diartikan sebagai 

penilaian subjektif mengenai kualitas dari bantuan yang diberikan yang berasal 

dari keluarga ataupun teman (Awang, Kutty & Ahmad, 2014). Lopez dan Cooper 

(2011) mengartikan perceived social support sebagai penilaian individu terkait 

dengan ketersediaan dan atau kecukupan dari dukungan itu sendiri. Perceived 

social support adalah penilaian kognitif dan subjektif yang memberikan kita rasa 

percaya diri yang bergantung pada bantuan yang seseorang berikan pada keadaan 

tertentu (Barrera, dalam de-Iglesia, Stover & Liporace, 2014). 

Berbicara mengenai social support yang diperoleh, seorang mahasiswa 

perantau memperoleh social support tersebut dari berbagai sumber, seperti 

misalnya: keluarga dan teman, baik yang tinggal di daerah asalnya ataupun yang 

tinggal di tempat mahasiswa tersebut merantau (Bhochhibhoya, Dong & 

Branscum, 2017). Bagi mahasiswa perantau sendiri, sistem social support yang 

mereka miliki mengalami gangguan karena ada kemungkinan bahwa dukungan 

yang biasa mereka dapatkan tidak lagi tersedia (Cox; Mallinckrodt & Leong; 

Sandhu, dalam Chavajay, 2013).   

Dengan adanya berbagai fungsi tersebut, social support yang diterima 

mahasiswa dapat meningkatkan self-esteem dan performa akademik mereka (Li, 
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Xan, Wang, Sun, & Zheng, 2017). Self-esteem dan performa akademik yang 

tinggi dapat menjadi indikator bahwa mahasiswa merasakan afek positif yang 

tinggi. Seseorang yang merasakan afek positif dalam dirinya merupakan salah 

satu ciri individu yang memiliki tingkat subjective well-being yang baik (Diener, 

Lucas, & Oishi, dalam Snyder & Shane, 2007). Sebaliknya, jika mereka tidak 

mendapatkan social support yang cukup mereka cenderung lebih mudah 

merasakan afek negatif, seperti tertekan, khawatir, bahkan depresi 

(Bhochhibhoya, Dong & Branscum, 2017).  

Terkait dengan penelitian mengenai perceived social support dan 

subjective well-being, penelitian mengenai kedua variabel tersebut sudah pernah 

dilakukan oleh Gulacti (2010). Hasil penelitian tersebut mengatakan bahwa 

perceived social support yang berasal dari teman, tidak berperan signifikan 

sebagai prediktor subjective well-being seorang mahasiswa. Sedangkan, jika 

dikaitkan dengan tahap perkembangan mahasiswa perantau yang saat ini berada 

dalam tahapan emerging adulthood, para mahasiswa seharusnya akan lebih 

sering meluangkan waktu mereka dengan teman-teman mereka (Santrock, 

2014). Brown et al., (2008) menambahkan, teman-teman yang dimiliki tersebut 

memiliki peranan yang penting. Bahkan, Booth (dalam Santrock, 2014) 

berpendapat di negara-negara tertentu, teman-teman tersebut dapat 

menggantikan sementara peran keluarga mereka ketika mereka sedang berada 

dalam situasi yang menekan.  

Penelitian yang membahas mengenai pengaruh perceived social support 

di Indonesia masih terbatas, terutama jika dikaitkan dengan subjective well-

being. Peneliti tertarik untuk meneliti kedua variabel ini kembali karena peneliti 
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ingin melihat apakah di negara Indonesia dengan budaya kolektivis yang kental, 

perceived social support akan berpengaruh lebih signifikan terhadap tingkat 

subjective well-being seseorang. Peneliti memilih kota Jakarta sebagai lokasi 

penelitian karena berdasarkan riset yang dilakukan oleh Kementerian Riset, 

Teknologi, dan Pendidikan Tinggi pada tahun 2018, provinsi Jakarta memiliki 

jumlah mahasiswa terbanyak, yaitu sejumlah 1.348.156 mahasiswa/i. Maka 

peneliti berasumsi probabilitas provinsi Jakarta memiliki mahasiswa perantau 

lebih banyak dibandingkan daerah-daerah lainnya. Kota Bogor, Depok, 

Tangerang, dan Bekasi sendiri merupakan kota-kota terdekat dari Jakarta, 

sehingga kota-kota tersebut seringkali menjadi pilihan kedua untuk mereka yang 

awalnya ingin merantau ke provinsi Jakarta. 

Selain itu, peneliti memilih untuk menggunakan perceived social support 

karena efek yang ditimbulkan lebih signifikan jika dibandingkan dengan social 

support pada umumnya (Kumalasari & Ahyani, 2012). Maka, peneliti tertarik 

untuk meneliti mengenai pengaruh perceived social support terhadap subjective 

well-being pada mahasiswa perantau, mengingat akan banyak hal-hal baru yang 

akan dihadapi dan dengan memiliki perceived social support tersebut yang akan 

membantu mereka terhindar dari hal-hal seperti kecemasan atau bahkan depresi 

karena hal-hal baru yang mereka hadapi tersebut. 

1.2  Rumusan Permasalahan 
  

Apakah terdapat pengaruh perceived social support terhadap subjective 

well-being mahasiswa perantau? 
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1.3  Tujuan Penelitian 
  

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk melihat apakah 

perceived social support memiliki pengaruh terhadap subjective well-being pada 

mahasiswa perantau. 

1.4 Manfaat Penelitian 
  
1.4.1 Manfaat teoritis 

 
Manfaat teoritis dari penelitian ini antara lain: 

  
a) Menambah informasi dan pengembangan dalam ranah Psikologi 

Sosial dan Psikologi Positif. 

b) Menambah referensi untuk penelitian selanjutnya mengenai 

perceived social support dan subjective well-being. 

1.4.2  Manfaat praktis 
 
 Manfaat praktis dari penelitian ini antara lain: 
  

a) Menjadi sumber informasi bagi mahasiswa perantau mengenai 

variabel-variabel yang ada dalam penelitian ini serta untuk 

mengetahui pengaruh perceived social support terhadap subjective 

well-being.   

b) Untuk keluarga, teman, dan significant others mahasiswa perantau, 

agar dapat memberikan pemahaman mengenai sumber  perceived 

social support mana yang paling banyak dipersepsikan sebagai 

sumber perceived social support, sehingga pihak tersebut 

diharapakan dapat memberikan dukungan terhadap mahasiswa 

perantau. 

 


