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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Mahasiswa merupakan salah satu peran yang didapatkan individu pada 

tahap dewasa awal. Dunia perkuliahan menjadi langkah pertama kebanyakan 

individu untuk hidup secara mandiri serta menangani segala masalah dengan 

segala kemampuan yang dimilikinya. Lima masalah yang memengaruhi 

mahasiswa secara paling signifikan adalah nilai akhir semester, tugas yang 

berlebih, makalah, ujian dan belajar untuk ujian (Kohn & Frazer, dalam Simbolon, 

2015). Tentunya, masalah ini menjadi tantangan dalam tercapainya suatu tujuan 

yang telah ditetapkan. Beberapa mahasiswa pun perlu meninggalkan daerah asal 

untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Mahasiswa yang meninggalkan 

kampung halaman ini dapat disebut dengan istilah mahasiswa perantau. 

Berdasarkan survei yang dilakukan peneliti terhadap mahasiswa perantau, 

hanya 7% dari mereka mendapatkan kesempatan untuk tetap tinggal bersama 

keluarga (lihat Lampiran A). Mayoritas dari mahasiswa perantau ini tinggal 

sendiri atau bersama teman di kos atau asrama. Mereka melaporkan lima masalah 

utama yang dihadapi dari tertinggi ke terendah adalah perkuliahan, rindu dengan 

rumah, kesehatan, relasi dengan teman, dan juga relasi dengan keluarga. 

Mahasiswa perantau khususnya yang tinggal sendiri memiliki tuntutan lebih 

tinggi untuk memiliki kemandirian serta kemampuan adaptasi yang baik; mereka 

perlu beradaptasi dengan norma dan kebudayaan baru yang ada di lingkungan 

sosialnya. Masalah yang sering dialami ini dianggap cukup mengganggu dan 

mereka juga kadang-kadang merasa cemas ketika kuliah. Beberapa dari mereka 
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menyampaikan terkadang mereka perlu menghubungi keluarganya ketika sedang 

merasa tertekan.  

Apabila mahasiswa merasa bahwa penyelesaian masalah merupakan sesuatu 

yang berada di luar kemampuannya, ia dapat merasa tertekan atau dengan kata 

lain dikatakan mengalami stres. Setiap individu memiliki kapasitas stres yang 

berbeda-beda (Plotnik & Kouyoumjian, 2011). Penelitian oleh Amelia (2016) 

terhadap mahasiswa tahun pertama menemukan bahwa stres yang berlebihan 

dapat menyebabkan individu mengalami depresi; ditemukan 81,4% mahasiswa 

yang tinggal sendiri mengalami depresi dengan rincian 48,1% depresi ringan dan 

33,3% depresi sedang; 25,9% mahasiswa yang tinggal bersama keluarga 

mengalami depresi dengan rincian 22,2% depresi ringan dan 3,7% depresi sedang. 

Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa terdapat perbedaan prevalensi depresi 

yang cukup signifikan antara mahasiswa yang tinggal sendiri dan tinggal bersama 

keluarga; mahasiswa yang tinggal sendiri lebih banyak mengalami depresi 

dibanding mahasiswa yang tinggal bersama keluarga. Mahasiwa perantau yang 

tinggal sendiri melaporkan bahwa mereka terpapar dengan tantangan yang cukup 

banyak. Mereka perlu menjadi lebih mandiri dalam hal kedisiplinan dan 

pengaturan waktu serta uang. Terlebih lagi, mereka sering merasa rindu dengan 

orang tua namun perasaan tersebut sulit diatasi karena berada pada lokasi yang 

berbeda (Amelia, Asni, & Chairilsyah, 2014). 

Stres memang cenderung bersifat menjatuhkan seseorang, namun seseorang 

dapat bangkit kembali dan menghadapi masalah tersebut. Kemampuan untuk 

beradaptasi secara konstruktif dan positif terhadap resiko, tantangan, dan kejadian 

negatif yang signifikan ini dikenal dengan istilah resiliensi (Dunn, Uswatte, & 
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Elliot, dalam Compton & Hoffman, 2013). Connor dan Davidson (2003) juga 

mendefinisikan resiliensi sebagai hal yang serupa, yaitu adanya aspek-aspek 

dalam diri individu yang mendukung kemampuan untuk berkembang dalam 

situasi yang tertekan. Aspek-aspek yang dimaksud adalah kompetensi, intuisi, 

toleransi terhadap perubahan, kontrol diri, dan spiritualitas. Resiliensi selalu 

melibatkan dua kondisi yaitu terpaparnya individu dalam kesulitan (faktor resiko) 

dan tercapainya penyesuaian diri yang positif beserta kompetensi akibat adanya 

faktor protektif (Gucciardi, Jackson, Coulter, & Mallett, 2011; Dewi & Hendriani, 

2014). 

Amelia et al. (2014) menemukan bahwa ternyata mahasiswa perantau 

memiliki kemampuan resiliensi yang lebih buruk dari mahasiswa yang bukan 

perantau. Hal ini dijelaskan lebih lanjut oleh partisipan dalam penelitian tersebut 

bahwa mereka yang tidak merantau dapat bertemu lebih banyak teman yang 

sebelumnya menghadiri sekolah yang sama di tempat perkuliahan dan juga lebih 

terbiasa dengan kebudayaan yang ada dalam lingkungan sehingga cukup mudah 

bagi mereka untuk bangkit kembali dari kondisi stres. Selain masalah akulturasi 

budaya, mahasiswa perantau juga menghadapi beberapa tantangan lainnya yang 

membuat mereka semakin sulit untuk mengembangkan kemampuan resiliensinya. 

Adapun tantangan lain yang dihadapi mahasiswa perantau misalnya 

ketidakhadiran orang tua, sistem pertemanan dan komunikasi yang berbeda 

dengan teman baru, dan gaya belajar yang sulit diikuti (Hutapea, dalam Lingga & 

Tuapattinaja, 2012). Resiliensi merupakan salah satu kemampuan individu yang 

penting karena mereka yang gagal bangkit untuk menyelesaikan masalah dapat 

memunculkan berbagai perilaku buruk misalnya merokok dan minum alkohol 
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secara berlebihan, menurunnya performa akademis, dan fatalnya adalah bunuh diri 

(Sutjiato, Kandou, & Tucunan, 2015). 

Resiliensi dikatakan muncul ketika individu berhasil memberikan respon 

yang positif terhadap suatu kejadian yang secara negatif memengaruhi 

kesejahteraan hidupnya. Kemampuan untuk membentuk resiliensi didukung oleh 

beberapa faktor seperti kemampuan penyelesaian masalah yang baik, harga diri 

yang positif, pendidikan, keluarga, pertemanan, dan lain sebagainya (Compton & 

Hoffman, 2013). Terzi (2013) mengatakan bahwa teori resiliensi dapat dijelaskan 

melalui faktor resiko dan faktor protektif; faktor resiko meliputi faktor individu, 

keluarga, dan lingkungan sedangkan faktor protektif merujuk pada potensi 

berkembangnya individu yang dihasilkan dari interaksi individu dengan 

lingkungan. Kedua faktor resiko dan faktor protektif melibatkan terjalinnya 

hubungan interpersonal dari attachment dengan individu lain. 

Berbeda dengan attachment yang terbentuk pada masa kecil, resiliensi 

berkembang seiring berjalannya kehidupan. Resiliensi berpotensi untuk 

berkembang ketika individu berada pada situasi yang tertekan (Reivich & Shatte, 

2002). Dalam situasi tertekan terutama ketika individu terpisah dengan figur yang 

berperan signifikan dalam hidupnya, individu akan terus terdorong untuk mencari 

dukungan melalui perilaku attachment (Bowlby, dalam Mikulincer & Shaver, 

2010). Mahasiswa perantau yang tinggal sendiri menghadapi situasi seperti ini, 

yaitu ketidakhadiran orang tua. Orang tua sebagai pengasuh merupakan figur yang 

memegang peran signifikan dalam perkembangan individu mengingat keluarga 

sebagai lingkungan pertama di mana individu berinteraksi (Papalia & Martorell, 

2014). Nanie (2014) juga menemukan bahwa attachment khususnya dengan orang 
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tua memiliki hubungan positif yang signifikan dengan resiliensi pada mahasiswa. 

Mahasiswa perantau dapat memperoleh dukungan dari orang tua baik secara 

material maupun emosional. Namun karena tinggal secara terpisah, mereka juga 

dapat mencari dukungan tersebut dalam hubungan pertemanan. Dalam hal ini, 

terlihat bahwa kemampuan resiliensi mahasiswa perantau cukup bergantung pada 

bagaimana bentuk respon yang dimunculkan individu untuk mencari dukungan 

pada situasi tertekan. 

Compton dan Hoffman (2013) menambahkan bahwa resiliensi 

membutuhkan attachment yang positif. Individu yang memiliki attachment figure 

yang baik akan merasa aman dan menyadari bahwa ada figur tertentu yang dapat 

menjadi ‘sandaran’ ketika mereka menghadapi masalah (Bowlby, dalam Vohs & 

Finkel, 2006). Attachment yang dimiliki individu dipengaruhi oleh pola pikir 

individu terutama dalam aspek mempersepsikan stres; cara individu memandang 

stres ini meliputi evaluasi terhadap sifat ancaman yang ada dalam pemicu stres 

serta kemampuan individu menerimanya. Dalam situasi yang tertekan terutama 

ketika dalam ketidakhadiran attachment figure, individu mengaktifkan strategi 

sistem attachment. Strategi sistem attachment yang diaktifkan individu dapat 

dimanifestasikan dalam dua bentuk perilaku yaitu dengan cemas mengerahkan 

upaya berlebih untuk tetap berhubungan dengan attachment figure yang tidak 

hadir atau menghindari ancaman yang dipersepsikan. Strategi sistem attachment 

ini dikenal sebagai penerapan dimensi anxiety dan avoidance dalam attachment 

(Mikulincer & Shaver, 2010). Individu dikatakan memiliki attachment yang 

bersifat aman bila ia memiliki kecemasan yang rendah dan juga mengurangi 

penghindaran akan kebutuhan untuk berhubungan dengan attachment figure. 
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Attachment yang bersifat aman telah banyak ditemukan memiliki hubungan 

yang signifikan dengan beberapa hal seperti kompetensi sosial (Purnama & 

Wahyuni, 2017), kematangan karier (Muntamah, 2016), menurunnya stres 

akademik (Terzi, 2013; Thompson, Wrath, Trinder, & Adams, 2018; Purwati & 

Rahmandani, 2018), dan kecerdasan emosi (Karreman & Vingerhoets, 2012; 

Illahi, & Akmal, 2017; Li, 2008) yang menjadi faktor pendukung berkembangnya 

kemampuan resiliensi individu dalam lingkungan kuliah. Walaupun telah banyak 

penelitian yang melihat hubungan antara attachment dan resiliensi pada kalangan 

mahasiswa, masih jarang sekali terdapat penelitian yang melihat hubungan antara 

kedua variabel tersebut pada mahasiswa perantau. 

Melihat bagaimana dasar suatu hubungan dapat memengaruhi gaya individu 

dalam menghadapi stres dan pentingnya mahasiswa untuk memiliki kemampuan 

resiliensi yang baik, peneliti tertarik untuk melihat pengaruh dimensi attachment 

terhadap resiliensi. Penelitian-penelitian sebelumnya berfokus pada pola individu 

mempersepsikan stres, namun peneliti melihat masih kurangnya penelitian 

individu yang memiliki data demografi sebagai perantau dan berstatus tinggal 

sendiri. Mahasiswa perantau ditemukan membutuhkan usaha yang lebih besar 

dalam adaptasi karena berada pada lingkungan yang memiliki perbedaan yang 

cukup signifikan. Hubungan mereka dengan seseorang yang signifikan dapat 

dijadikan landasan untuk membangun resiliensi dengan syarat bahwa hubungan 

tersebut juga bersifat positif. Kemampuan untuk ‘memantul kembali’ dari 

‘kejatuhan mental’ merupakan salah satu kunci penting dalam perkembangan 

mahasiswa yang berada pada tahap dewasa awal ini; kemampuan ini 

memengaruhi kepribadian individu, mereka yang berhasil melewati tantangan 
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dikatakan sebagai ego-resilient (Papalia & Martorell, 2014). Dengan adanya 

kemampuan resiliensi yang baik, mahasiswa perantau dipercayai lebih mampu 

menyelesaikan masalah dan menghadapi tantangan dengan baik. 

1.2. Rumusan Masalah 

Apakah terdapat pengaruh dimensi attachment terhadap resiliensi pada 

mahasiswa perantau yang tinggal sendiri?  

1.3. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan untuk melihat apakah terdapat pengaruh dimensi 

attachment yang dimiliki mahasiswa perantau yang tinggal sendiri terhadap 

kemampuan resiliensinya. 

1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1. Manfaat Teoretis 

Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih bagi penelitian-

penelitian lain dalam bidang Psikologi Positif dan Psikologi Perkembangan 

khususnya mengenai resiliensi. Penelitian ini akan menyediakan data 

mengenai beberapa faktor yang memengaruhi resiliensi baik dari variabel 

bebas yang memengaruhi maupun dari data demografi partisipan. Dengan 

adanya hasil ini, diharapkan penelitian selanjutnya mengenai resiliensi akan 

mendapatkan data yang lebih komprehensif. 

1.4.2. Manfaat Praktis 

Melalui penelitian ini, pembaca yang merupakan mahasiswa 

khususnya mahasiswa perantau diharapkan dapat menyadari pentingnya 

kemampuan resiliensi dan mempertimbangkan berbagai hal yang 

mendukung penyelesaian masalah khususnya dalam situasi ketika harus 
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hidup mandiri misalnya mencari dukungan emosional dari orang tua. 

Selain itu, bagi pembaca yang berasal dari kalangan orang tua diharapkan 

untuk dapat menyadari pentingnya lingkungan yang kondusif bagi 

perkembangan anak sekaligus ikut serta dalam mempersiapkan anaknya 

untuk memasuki tingkat kehidupan yang lebih tinggi. 


