
 

1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan adalah bagian dalam kehidupan manusia. Undang Undang 

nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan, menjelaskan bahwa Indonesia 

mempunyai tiga jenjang pendidikan, yaitu pendidikan dasar, pendidikan 

menengah, dan pendidikan tinggi. Pada tahun 2017 tercatat jumlah warga 

Indonesia yang sedang menempuh pendidikan tinggi berjumlah 6.924.511 juta 

jiwa (Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi [Kemenristekdikti], 

2017). Berdasarkan persebaran mahasiswa yang ada di Indonesia, pulau Jawa 

menempati urutan pertama dengan jumlah mahasiswa sebesar 3.958.577 juta jiwa 

(Kemenristekdikti, 2017).  

Banyaknya mahasiswa memilih melanjutkan pendidikan tinggi di pulau 

Jawa karena universitas di pulau Jawa tergolong mempunyai kualitas yang lebih 

baik jika dibandingkan dengan universitas di pulau lainnya. The Times Higher 

Education dan QS World University Rankings yang merupakan lembaga 

pemeringkatan resmi menyebutkan ada universitas terbaik dari Indonesia yang 

masuk di dalamnya, seperti Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Institut 

Pertanian Bogor, Institut Teknologi Bandung, Universitas Indonesia, dan 

Universitas Gajah Mada, (Harususilo, 2018). Lima universitas terbaik di 

Indonesia tersebut semuanya berada di pulau Jawa, dari hal ini bisa dilihat bahwa 

kualitas universitas masih belum merata sehingga bisa menyebabkan banyak 

mahasiswa yang pergi ke tempat lain untuk melanjutkan pendidikan. Hal yang 

sama juga disebutkan oleh Rufaida dan Kustanti (2017) bahwa pulau Jawa 
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menjadi salah satu tujuan mahasiswa yang berasal dari daerah lain untuk 

melanjutkan pendidikan tinggi karena lebih banyak pilihan universitas unggulan 

di pulau Jawa.  

Individu yang pergi ke negara lain atau daerah lain untuk mencari 

penghidupan, ilmu dan sebagainya disebut sebagai perantau (Kamus Besar Bahasa 

Indonesia [KBBI], 2008). Individu dalam konteks penelitian ini adalah mahasiswa 

sehingga akan disebut sebagai mahasiswa perantau karena pergi ke daerah lain 

untuk mencari ilmu dalam bentuk melanjutkan pendidikan tinggi.  Mahasiswa 

perantau sebenarnya juga sedang menjalankan tugas perkembangannya. 

Mahasiswa berada pada tahap emerging adult dan salah satu tugas 

perkembangannya adalah mulai meninggalkan rumah orang tua dan pergi untuk 

menjadi mandiri. Salah satu bentuknya adalah keluar untuk melanjutkan 

pendidikan tinggi sebagai mahasiswa (Arnett, 2014).  

Mahasiswa yang pergi ke daerah lain atau merantau tentunya akan 

menghadapi berbagai perubahan dan perbedaan dalam kehidupannya (Rufaida & 

Kustanti, 2017). Perbedaan pola hidup, kebiasaan, interaksi sosial dan bahasa 

menjadi hal yang akan dihadapi oleh mahasiswa yang merantau (Ridha, 2018). 

Mahasiswa perantau juga akan mengalami kendala dalam hal pertemanan dan 

sering merasa terasingkan, sehingga mahasiswa perantau akan lebih banyak 

berteman dengan mahasiswa yang memiliki latar belakang serupa (Sherry et al., 

dalam Perry, 2016). Rufaida dan Kustanti (2017) dalam penelitiannya tentang 

penyesuaian diri mahasiswa perantau dari pulau Sumatera di Universitas 

Diponegoro juga menemukan bahwa mahasiswa perantau di sana membuat 
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perkumpulan sesama mahasiswa perantau dan berkumpul sesuai dengan daerah 

asal. 

Poyrazli dan Lopez (dalam Perry, 2016) menemukan bahwa mahasiswa 

yang bukan berasal dari Amerika Serikat, namun berkuliah di sana dan memiliki 

bahasa Inggris yang kurang baik mempunyai tingkat perlakuan secara berbeda 

yang tidak adil. Perbedaan sistem pendidikan juga merupakan kendala bagi 

mahasiswa perantau, seperti perbedaan teknologi yang membuat mahasiswa 

perantau kesulitan ketika harus menggunakan sistem pembelajaran yang secara 

online dan tentunya hal ini juga akan berpengaruh terhadap nilai akademik 

mahasiswa tersebut (Perry, 2016). Mahasiswa perantau ketika menghadapi semua 

tantangan tersebut juga tidak mempunyai support system yang sama jika 

dibandingkan dengan mahasiswa yang tidak merantau (Perry, 2016). Mahasiswa 

perantau ketika menghadapi tantangan tersebut juga memunculkan emosi, seperti 

mahasiswa perantau yang kemampuan bahasa Inggris rendah dan berkuliah di 

Amerika Serikat dilaporkan mempunyai masalah juga dalam fisik, kecemasan dan 

sering melupakan sesuatu (Poyrazli & Lopez, dalam Perry, 2016).  

Mahasiswa perantau menjalani hari-hari di universitas dengan berbagai 

tantangan bisa menimbulkan stres (Altinyelken, 2018). American College Health 

Association (dalam Altinyelken, 2018) menunjukkan surveinya terhadap emosi 

yang dirasakan mahasiswa perantau selama dua minggu dan hasilnya adalah 

mahasiswa merasa tidak ada harapan, kelelahan, sendirian, sedih, depresi, dan 

cemas. Mahasiswa perantau ditemukan sebagai kelompok yang cenderung terkena 

kecemasan, depresi dan rumination karena menghadapi tantangan perbedaan 

(Altinyelken, 2018). 
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Penelitian Altinyelken (2018) yang mencoba untuk meningkatkan well-

being mahasiswa perantau yang berkuliah di Belanda melalui kegiatan 

mindfullness menemukan bahwa mahasiswa yang ikut dalam penelitiannya ini 

mempunyai tingkat yang tinggi pada stres, cemas, ketakutan akan masa depan, 

sedih, homesick, merasa sendiri, merasa ditolak dan tidak bisa untuk cope dalam 

hal tersebut. Mahasiswa perantau yang mengalami hal ini tidak tahu harus berbuat 

apa dan hal yang dilakukan justru menghindarinya, seperti mengalihkannya 

dengan menonton televisi atau menyibukkan diri sehingga masalah akan 

terlupakan dengan sendirinya (Altinyelken, 2018). Mahasiswa juga menekan 

emosi negatif tersebut dan mencoba untuk tidak terlalu menganggap serius akan 

emosi negatif yang dirasakan (Altinyelken, 2018). Ini adalah cara yang paling 

umum dilakukan dalam meregulasi emosi yaitu menghindari emosi tersebut dan 

hal itu terbukti dari mahasiswa yang kebanyakan melakukan hal tersebut, namun 

regulasi emosi seperti ini tidaklah efektif (Altinyelken, 2018).  

Penelitian ini mengambil sampel dari mahasiswa perantau di Universitas 

X. Peneliti memilih Universitas X karena Universitas X mempunyai jumlah 

mahasiswa perantau yang cukup banyak. Data dari bagian administrasi 

Universitas X ditemukan jumlah keseluruhan mahasiswa adalah sejumlah 12.021 

dan ada sejumlah 6.546 adalah mahasiswa perantau. Hal ini menunjukkan bahwa 

lebih dari 50% mahasiswa Universitas X adalah mahasiswa perantau.  

Peneliti kemudian juga melakukan survei kepada 40 mahasiswa perantau 

di Universitas X (Hasil survei ada pada lampiran G) ditemukan bahwa 

permasalahan yang dihadapi paling banyak berada pada bidang akademis sebesar 

77.5%, kemudian diikuti pertemanan 50%, homesick sebesar 16%, kesehatan 
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12%, relasi dengan keluarga 9%, keuangan 3.5%, dan suhu tempat tinggal yang 

terlalu panas sebesar 2.5%. Hasil survei yang didapatkan menunjukkan bahwa 

masalah yang dihadapi oleh mahasiswa perantau di Universitas X terlihat tidak 

terlalu berbeda dengan permasalahan mahasiswa perantau yang ditemukan dalam 

penelitian sebelumnya, berupa masalah akademik, pertemanan, homesick, 

kesehatan dan keuangan.  

Partisipan yang mengisi survei sebanyak 12.5% mengatakan bahwa 

masalah ini sangat sering dihadapi, 55% mengatakan sering mengalami masalah 

ini, sebanyak 27.5% mengatakan cukup sering dan 5% mengatakan tidak sering 

menghadapi masalah tersebut. Partisipan juga menyebutkan bahwa permasalahan 

ini sangat mengganggu sebesar 20% dan mengganggu sebesar 55%. Partisipan 

juga menyatakan di dalam survei bahwa kemampuan untuk meregulasi emosi 

dibutuhkan dalam menghadapi masalah tersebut karena dengan begitu partisipan 

merasa akan mampu menghadapi dan menyelesaikan masalah tersebut, bisa lebih 

tenang dan melihat dari sudut pandang berbeda.  

Menghadapi berbagai tantangan sebagai mahasiswa perantau yang 

menemui banyak hal baru bisa menimbulkan emosi-emosi negatif. Sama seperti 

yang dikatakan oleh Altinyelken (2018) bahwa mahasiswa perantau sangat rentan 

mengalami cemas, depresi dan ruminasi. Emosi negatif ini bisa menjadi masalah 

dan tekanan bagi mahasiswa perantau jika tidak diatasi, seperti yang dikatakan 

oleh Benvenuto (dalam Anggraini, 2015) bahwa emosi negatif bisa memengaruhi 

aktivitas sehari-hari seseorang, jika tidak diatasi maka aktivitas sehari-hari 

mahasiswa perantau akan terganggu.  
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Salah satu hal yang bisa membantu mahasiswa perantau menghadapi 

berbagai hal tersebut adalah dengan regulasi emosi, seperti yang juga dikatakan 

oleh Anggraini (2015) bahwa regulasi emosi bisa membantu agar bisa tetap efektif 

dan adaptif dalam menghadapi tekanan. Mikulincer dan Shaver (2007) juga 

menyebutkan fungsi regulasi emosi yang bisa membantu individu bertahan ketika 

mengalami emosi negatif, bisa mempertahankan harapan dan optimis. Regulasi 

emosi juga ditemukan memiliki hubungan dengan hal lain, seperti resiliensi, 

kematangan sosial, dan menurunkan masalah psikologis pada mahasiswa (Widuri, 

2012; Aini, 2017; Lavanya & Manjula, 2017). Berdasarkan hal tersebut bisa 

dilihat bahwa regulasi emosi adalah salah satu hal yang dibutuhkan oleh para 

mahasiswa perantau untuk bisa menyelesaikan masalah terkait hal akademis 

maupun penyesuaian diri sehari-hari (Fitri & Ikhwanisifa, 2016).  

Berdasarkan survei lain yang juga dilakukan oleh peneliti untuk melihat 

bagaimana mahasiswa perantau meregulasi emosi negatifnya, didapatkan 

mahasiswa perantau ketika mengalami emosi negatif akan mengatasinya dengan 

cara menangis, tidur, mengalihkan dengan cara makan, hang out, dan menonton 

televisi. Bisa dilihat bahwa perilaku-perilaku yang dilakukan mengarah kepada 

strategi regulasi emosi expressive suppression (Evers, Stok, & de Ridder, 2010; 

Altinyelken, 2018), yaitu strategi yang membuat individu tidak mengekspresikan 

emosi yang dirasakan, namun lebih menekan emosi tersebut.  

Hal-hal yang dilakukan dalam survei adalah perilaku yang mengalihkan 

dan berusaha melupakan emosi negatif yang dirasakan. Survei juga menunjukkan 

bahwa ada perilaku yang lebih mengarah kepada cognitive reappraisal, yaitu 

dengan berdoa, menghubungi orang tua, dan bercerita kepada teman dekat ketika 
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mengalami emosi negatif. Ini adalah bentuk yang memodifikasi untuk merubah 

efek emosi nantinya (Gross & Thompson, 2007).  

 Pemakaian strategi expressive suppression tidak dikatakan salah, namun 

penggunaan cognitive reappraisal ditemukan lebih efektif dalam meregulasi 

emosi (Ong & Thompson, 2018). Penggunaan strategi expressive suppression 

ditemukan lebih banyak menguras energi secara psikologis dan kognitif individu, 

bisa membuat individu tidak menyadari emosi sendiri, ada perbedaan antara apa 

yang ada di dalam diri dengan yang ditunjukkan di luar, hubungan sosial menjadi 

buruk, tidak bisa menjalin hubungan dekat, tidak mau untuk mencari bantuan, 

tingkat well-being yang rendah, dan tingkat depresi yang tinggi (Butler et al., 

2003; Gross & John, 2003, dalam Ong & Thompson, 2018).  

Berdasarkan survei juga bisa dilihat bahwa efek yang dirasakan oleh 

mahasiswa ketika meregulasi emosinya dengan cara tersebut membuat mahasiswa 

merasa lebih tenang dan nyaman, namun banyak juga yang merasa tenangnya 

hanya sementara, merasa sedikit dan cukup lebih tenang, berefek pada fisik yaitu 

menjadi sakit kepala dan ada yang menjadi merasa bersalah. 

Berdasarkan hal-hal di atas bisa dilihat bahwa mahasiswa perantau di 

Universitas X memiliki masalah-masalah yang dialami di tempat perantaunya. 

Masalah atau tantangan tersebut secara frekuensi juga sering di alami oleh 

mahasiswa perantau, setengah lebih mahasiswa perantau di Universitas X 

menyatakan bahwa masalah-masalah tersebut sering dialami dan berdasarkan 

survei mahasiswa perantau juga merasa terganggu dengan masalah tersebut. 

Mahasiswa perantau di Universitas X juga menyebutkan dalam wawancara 

singkat yang dilakukan, bahwa ketika menghadapi masalah tersebut sering merasa 
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sedih, tertekan dan merasa rendah diri. Pada akhirnya hal tersebut berdampak 

pada kehidupan akademik dan sosial mahasiswa perantau itu sendiri, seperti nilai 

yang menurun, sulit bersosialisasi dan kehilangan motivasi.  

Hal-hal di atas yang terjadi di mahasiswa perantau Universitas X membuat 

peneliti ingin meneliti dengan sampel mahasiswa perantau di Universitas X. 

Jumlah mahasiswa perantau yang juga hampir setengah dari seluruh mahasiswa 

dan masih jarangnya penelitian tentang kedua variabel ini pada Universitas X, 

akhirnya membuat peneliti tertarik untuk meneliti tentang kedua variabel ini 

dengan sampel mahasiswa perantau di Universitas X. 

Regulasi emosi sendiri adalah kemampuan mengatur emosi negatif dan 

emosi positif yang muncul dalam keadaan yang penuh tekanan maupun yang tidak 

dalam tekanan (Compas, Connor-Smith, Saltzman, Thompson, & Wadsworth, 

dalam Ong & Thompson, 2018). Thompson (dalam Ahmetoglu, Ildis, Acar, 

Ibrahim, & Encinger, 2018) menjelaskan regulasi emosi sebagai sebuah proses 

internal dan eksternal yang ada dalam diri seseorang dan bertanggung jawab 

dalam hal memonitoring, menilai dan juga memodifikasi emosi. Gross dan John 

(dalam Ong & Thompson, 2018) menjelaskan ada dua strategi dalam meregulasi 

emosi, yaitu cognitive reappraisal dan expressive suppression.  

Cognitive reappraisal adalah strategi regulasi emosi yang akan 

menginterpretasi ulang emosi yang berhubungan dengan suatu situasi dan 

tujuannya adalah untuk mengubah dampak dari emosi tersebut (Gross & John, 

dalam Ong & Thompson, 2018). Strategi berikutnya yang dijelaskan adalah 

expressive suppression, ini adalah strategi yang menyembunyikan atau 
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mengurangi emosi yang dirasakan. (Gross & John, dalam Ong & Thompson, 

2018).  

Individu yang terlalu sering memendam emosinya atau menggunakan 

expressive suppression disebutkan akan lebih beresiko mengalami masalah 

psikologis, menjadi faktor resiko dari permasalahan emosi dan lebih sering 

mengalami emosi yang bersifat negatif (Leahy, Tirch, & Napolitano, 2012). 

Penelitian lainnya juga menemukan bahwa saat partisipan diminta untuk menekan 

emosi mereka ketika membicarakan topik yang sulit, hal itu berdampak pada 

meningkatnya tekanan darah dan kemampuan komunikasi yang berkurang (Butler 

et al., dalam Leahy et al., 2012). Sedangkan individu yang bisa mengekspresikan 

emosinya lebih sering dikaitkan dengan kemampuan bertahan di situasi yang 

menekan dan individu lebih sering mengalami emosi positif (Leahy et al., 2012). 

Penggunaan expressive suppression tidak hanya berdampak negatif, namun juga 

bisa memberikan dampak positif, seperti menjaga keharmonisan suatu grup (Hui, 

Triandis, & Yee, dalam Arens, Balkir, & Barnow, 2012). 

Alasan individu meregulasi emosi dengan expressive suppression maupun 

cognitive reappraisal tentunya ada faktor di belakangnya. Regulasi emosi sendiri 

bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti usia (Urry & Gross, 2010), genetik, 

budaya (Kim & Sasaki, 2012), dan juga attachment (Mikulincer & Shaver, 2007). 

Bowlby (dalam Kerns, Mathews, Koehn, Williams, & Siener-Ciesla, 2015) 

mengatakan bahwa attachment yang aman akan membuat individu punya 

kemampuan adaptasi sosial dan perkembangan emosi yang baik. Peneliti lainnya 

juga menemukan bahwa attachment yang aman akan membuat individu bisa 

mengerti cara mengatur pengalaman emosi (Cassidy, 1994; Contreras & Kerns, 
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2000; Thompson, 2008, dalam Kerns et al., 2015). Individu juga bisa mengatur 

emosi bahkan ketika tidak adanya figur attachment (Kerns et al., 2015). 

Attachment sendiri adalah sebuah ikatan emosi yang penting, kuat dan 

bermakna antara seseorang dengan orang lain (Bowlby, dalam Ahmetoglu et al., 

2018). Anak-anak sejak masih kecil akan membangun attachment dengan figur 

attachment, dalam membangun attachment tersebut figur attachment harus bisa 

sensitif dan responsif terhadap kebutuhan anak agar attachment yang terbentuk 

bersifat aman (Mikulincer & Shaver, 2007). Jika attachment yang terbentuk aman, 

ketika anak merasa dalam keadaan terancam atau tidak nyaman, anak akan 

mencari kedekatan dengan figur attachment untuk membuatnya kembali merasa 

aman (Mikulincer & Shaver, 2007). Pada saat itu juga sebenarnya anak juga 

sedang mengembangkan internal working model atau sistem kepercayaan dan 

ekspektasi kepada figur attachment dalam memenuhi kebutuhan anak dan secara 

bersamaan juga mengajarkan anak dalam meregulasi emosinya (Mikulincer & 

Shaver, 2007).  

Jika figur attachment sensitif dan responsif anak akan belajar bahwa tidak 

apa-apa menunjukkan emosi negatif karena respon yang anak dapatkan dari figur 

attachment adalah sikap yang melindungi, menenangkan dan membuat rasa aman 

(Mikulincer & Shaver, 2007).  Jika figur attachment tidak sensitif dan responsif 

maka ketika anak menunjukkan emosi negatif dan respon yang diberikan tidak 

baik, maka anak bisa melihat itu sebagai hal yang menyakitkan dan nanti anak 

tidak akan menunjukkan emosi negatif lagi. (Mikulincer & Shaver, 2007). Proses 

ketika anak mencari kedekatan inilah yang sebenarnya juga membantu anak 

belajar cara meregulasi emosinya bahkan ketika sudah dewasa nanti (Bowlby, 
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dalam Mikulincer & Shaver, 2007). Coan, Schaefer dan Davidson (2006) juga 

menemukan bahwa bagian otak yang aktif saat sedang mengaktifkan sistem 

attachment adalah bagian otak yang juga sama aktif saat meregulasi emosi.  

Berdasarkan hal tersebut bisa dilihat bahwa attachment menjadi faktor 

penting dari regulasi emosi. Attachment dan regulasi emosi yang juga ditemukan 

mempunyai hubungan secara intrinsik menunjukkan bahwa attachment adalah 

salah satu faktor penting dalam regulasi emosi (Cassidy, 1994; Kobak dan Sceery, 

1988, dalam Cabral, Matos, Beyers & Soenens, 2012). 

Hal di atas adalah penjelasan bagaimana attachment menjadi salah satu 

faktor dari regulasi emosi dan yang berawal pada masa anak-anak. Attachment 

pada anak-anak biasanya harus langsung berhubungan dengan figur attachment 

secara nyata ketika mencari kedekatan dan dukungan dari figur attachment. Hal 

yang berbeda ketika dewasa atau disebut dengan adult attachment. Pada adult 

attachment individu memperoleh rasa aman bisa dengan menggunakan 

representasi mental (Mikulincer & Shaver, 2007). Tanpa hadirnya secara fisik 

figur attachment dan hanya membayangkan interaksi yang baik dengan figur 

attachment hal itu bisa memberikan rasa aman (Mikulincer & Shaver, 2007). 

Figur attachment yang ada ketika dewasa juga sudah beragam tidak seperti pada 

anak yang hanya berfokus pada caregiver yang adalah orang tua, figur attachment 

pada orang dewasa bisa orang tua, teman sebaya, saudara ataupun pasangan 

(Agishtein & Brumbaugh, 2013).  

Attachment yang terbentuk dari kecil bisa diterapkan juga hingga dewasa 

melalui terbentuknya internal working model yang akan dipegang individu dalam 

menjalin sebuah hubungan. Figur attachment yang hadir dan responsif maupun 
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sebaliknya akan membentuk cara pandang anak tentang dirinya dan orang lain 

yang akan terus dibawa hingga dewasa. Cara pandang diri sendiri dan orang lain 

atau internal working model bisa berbeda pada setiap individu dan membentuk 

attachment seperti apa yang akan dimiliki oleh individu. Jika pada orang dewasa 

maka attachment akan dilihat dan diukur dari dimensi attachment yang dimiliki 

oleh individu (Read, Clark, Rock, & Coventry, 2018).  

Hazar dan Shaver (dalam Bartholomew, Kwong, & Hard, 2001) 

menjelaskan ada dua macam dimensi dalam attachment, yaitu dimensi anxiety dan 

avoidance. Kedua dimensi ini bisa dikonseptualisasikan lagi ke dalam bentuk 

internal working model, dimensi anxiety akan masuk ke dalam model of self dan 

dimensi avoidance akan masuk ke dalam model of other (Bartholomew, Kwong, 

& Hard, 2001).  

Model of self adalah cara individu memandang dirinya sendiri apakah 

berharga dan kompeten. Individu yang memiliki dimensi anxiety tinggi akan 

punya model of self yang negatif dan membuatnya melihat diri tidak berdaya 

ketika menghadapi masalah sehingga membutuhkan orang lain. Model of other 

adalah cara individu memandang orang lain, apakah bisa dipercaya dan dapat 

diandalkan. Individu yang mempunyai dimensi avoidance yang tinggi akan punya 

model of other yang bersifat negatif dan membuat individu tidak percaya pada 

orang lain dan cenderung menarik diri (Bartholomew & Horowitz, dalam 

Bartholomew, Kwong, & Hard, 2001).  

Jika dihubungkan dengan regulasi emosi, maka individu juga akan 

meregulasi emosi sesuai dengan internal working model yang dimiliki oleh 

individu. Individu yang memiliki dimensi avoidance yang tinggi, berarti individu 
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tersebut akan punya model of other yang buruk. Individu akan menganggap 

bahwa tidak ada figur attachment yang ada saat dibutuhkan akhirnya menghindari 

emosi negatif dan tidak menyadari emosi itu sendiri (Mikulincer & Shaver, 2007). 

Individu akan menghambat emosi yang bersifat negatif seperti marah, cemas, 

sedih, perasaan bersalah karena dianggap mengancam, tidak sesuai dengan tujuan 

dan akhirnya menonaktifkan sistem attachment (Mikulincer & Shaver, 2007). 

Mikulincer dan Shaver (2007) menemukan bahwa dimensi avoidance yang 

tinggi mempunyai hubungan dengan penggunaan expressive suppression dan 

tidak bisa secara efektif menggunakan cognitive reappraisal. Penelitian yang 

sama juga dilakukan Read et al. (2018) yang menemukan hubungan dimensi 

avoidance dengan expressive suppression lebih tinggi dibandingkan dimensi 

anxiety dengan expressive suppression.  

Individu yang mempunyai dimensi anxiety yang tinggi akan melihat emosi 

negatif sebagai sesuatu yang sesuai dengan tujuan dalam attachment (Mikulincer 

& Shaver, 2007). Individu akan fokus terhadap emosi yang negatif dan justru akan 

melebih-lebihkan masalah dan semakin mencari perlindungan dari figur 

attachment. Cara mengaktivasi sistem attachment dilakukan secara berlebihan dan 

bisa berakhir dengan tidak bisa lepas dari lingkaran masalah walaupun pada 

kenyataanya masalahnya sudah selesai (Mikulincer & Shaver, 2007; Pascuzzo et 

al., 2015).  

Hal itu dilakukan karena individu mempunyai model of self yang buruk, 

individu akan merasa tidak berdaya (Read et al., 2018). Pascuzzo et al. (2015) 

dalam penelitiannya tentang attachment dan strategi regulasi emosi dalam 

memprediksi psikopatologi pada adulthood juga menyebutkan bahwa individu 
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dengan dimensi anxiety yang tinggi akan melakukan hal demikian agar terus 

mendapatkan perhatian dari figur attachment. 

Mikulincer dan Shaver (2007) mengatakan bahwa dimensi anxiety yang 

tinggi biasanya diasosiasikan dengan ketidakmampuan menggunakan cognitive 

reappraisal yang efektif. Hal ini juga sejalan dengan penelitian Read et al. (2018) 

yang menemukan bahwa cognitive reappraisal memiliki hubungan yang negatif 

dengan dimensi anxiety dan dimensi avoidance.  

Cognitive reappraisal memang lebih banyak ditemukan berhubungan 

dengan individu yang mempunyai attachment yang aman dan berarti dimensi 

avoidance dan anxiety yang dimiliki individu berada pada tingkat yang rendah. 

Individu dengan dimensi anxiety dan avoidance yang rendah ketika berhadapan 

dengan emosi negatif, individu tidak akan takut untuk mengekspresikannya 

karena percaya ada figur attachment yang bisa diandalkan sebagai pemberi 

dukungan (Shaver & Mikulincer, 2007). Individu juga bisa lebih fleksibel dalam 

memandang emosi negatif yang dirasakan sehingga bisa lebih mudah untuk 

membuat pemikiran baru yang lebih positif dan individu tidak memiliki ketakutan 

berlebihan seperti yang dimiliki individu dengan dimensi anxiety yang tinggi. 

(Shaver & Mikulincer, 2007). 

Berdasarkan penelitian di atas bisa dilihat bahwa memang ada hubungan 

antara dimensi attachment dengan strategi regulasi yang akan dipakai oleh 

individu, terkhususnya dalam penelitian ini adalah mahasiswa perantau. 

Masuknya mahasiswa perantau ke dunia perkuliahan di lingkungan baru bisa 

diasosiasikan sebagai strange situation yang membuat mahasiswa perantau harus 

mengeksplorasi lingkungan baru tersebut (Kural & Ozyurt, 2018).  
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Saat mahasiswa perantau mengeksplorasi lingkungan baru, mahasiswa 

perantau bisa menghadapi tantangan dan hal yang menekan. Pada saat itulah 

sistem attachment diaktifkan dan mahasiswa perantau mencari dukungan dari 

figur attachment (Kural & Ozyurt, 2018). Jika mahasiswa perantau punya 

pandangan ada figur attachment yang bisa diandalkan maka mahasiswa perantau 

akan bisa meregulasi emosi dengan strategi regulasi emosi yang lebih efektif, 

namun jika tidak ada maka mahasiswa perantau akan mengalami kendala dalam 

meregulasi emosi. 

Berdasarkan hal-hal di atas bisa dilihat bahwa attachment mempunyai 

hubungan dengan strategi regulasi emosi. Pada penelitian kali ini peneliti ingin 

melihat pengaruh dari attachment tersebut kepada strategi regulasi emosi pada 

mahasiswa perantau karena penelitian sebelumnya banyak dilakukan pada 

individu dewasa ataupun dewasa muda yang sedang menjalin hubungan romantis. 

Mahasiswa perantau termasuk dalam dewasa muda, namun tidak semua 

mahasiswa perantau sedang menjalin hubungan romantis sehingga attachment 

yang diukur pada penelitian ini lebih bersifat umum dan tidak pada satu figur 

attachment spesifik. Mahasiswa perantau yang juga mempunyai tantangan 

tersendiri di tempat rantaunya terlebih lagi harus terpisah jarak mungkin dengan 

figur attachmentnya dan membangun hubungan baru lagi dengan orang baru.  

Hal-hal tersebutlah yang membuat penelitian ini berbeda dan oleh sebab 

itu peneliti sekarang ini ingin meneliti pengaruh dari adult attachment terhadap 

strategi regulasi emosi pada mahasiswa perantau perantau di Universitas X. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Apakah ada pengaruh dari adult attachment terhadap strategi regulasi 

emosi pada mahasiswa perantau di Universitas X? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuannya untuk mengetahui pengaruh adult attachment terhadap strategi 

regulasi emosi pada mahasiswa perantau di Universitas X. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoretis 

Penelitian ini diharapkan bisa menambah pengetahuan dalam bidang 

Psikologi Perkembangan dan juga bisa menjadi referensi pada penelitian-

penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan adult attachment dan strategi 

regulasi emosi. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan pengetahuan kepada para 

pembaca terkhususnya mahasiswa perantau mengenai dinamika dalam attachment 

yang mereka miliki terhadap strategi regulasi emosi yang dipakai sehingga bisa 

membantu mahasiswa perantau semakin memahami diri mereka sendiri. 

2. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan pengetahuan kepada pihak 

perguruan tinggi agar mungkin bisa membuat suatu program yang bisa membantu 

mahasiswa perantau agar memiliki strategi regulasi emosi yang lebih efektif. 

 

 

 

 


