
 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Emosi memegang peranan penting dalam kehidupan manusia. 

Emosi merupakan daya terampuh yang dimiliki manusia sehingga 

dapat memberikan warna kepada kepribadian seseorang. Namun, 

emosi dengan berjalannya waktu dan pengalaman sehari-hari akan 

mengalami dinamika atau perubahan. 

Pentingnya emosi dalam kehidupan dan perilaku manusia 

diakui secara luas dalam psikologi. Dalam psikologi (Sarwono,  

2014, h. 81), emosi yang dirasakan oleh manusia akibat adanya 

pengalaman subjektif (misalnya: perasaan senang mendapatkan 

hadiah dari orang tua), perilaku overt (misalnya: makan dengan 

makanan yang disukai), motivasi (misalnya: keinginan untuk 

mencapai tujuan atau mendekati sesuatu), proses fisiologis  

(misalnya: tekanan darah), proses belajar (misalnya: takut terhadap 

benda berbulu akibat kondisioning yang di alaminya) dan kondisi 

sistem-sistem saraf seseorang (misalnya: seseorang yang selalu 

marah karena saraf di otaknya terganggu). Tanpa adanya emosi, 

seseorang tidak akan merasa sedih bila mengalami kegagalan, 

merasakan kebahagiaan melihat dirinya berhasil dan sukses, atau 

merasa malu bila melakukan kesalahan ditempat umum (Gross, 

1999). 
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Goleman (dalam Nisfiannoor dan Kartika, 2004) menganggap 

emosi merujuk pada suatu perasaan dan pikiran-pikiran khasnya, 

suatu keadaan biologis dan psikologis, dan serangkaian 

kecenderungan untuk melakukan sesuatu. Setiap manusia memiliki 

emosi, memberinya identitas dan belajar adanya perubahan perasaan 

yang memengaruhi perilaku. Dalam berperilaku manusia tidak lepas 

dari emosi yang membentuk perilaku tersebut. Bagaimana individu 

mendefinisikan emosi, seberapa penting individu memandangnya, 

bagaimana individu mengelolanya, merasakannya, menerimanya dan 

mengekspresikannya, setiap orang adalah berbeda dan unik. 

Inidividu yang mampu memahami emosi yang dialami dan dirasakan 

akan lebih mampu mengelola emosinya secara positif (Safaria dan 

Saputra, 2012, h.14). 

Regulasi (dalam Nisfiannoor dan Kartika, 2004) adalah bentuk 

kontrol yang dilakukan seseorang terhadap emosi yang dimilikinya. 

Regulasi dapat memengaruhi perilaku dan pengalaman seseorang. 

Hasil regulasi dapat berupa perilaku yang ditingkatkan, dikurangi 

atau dihambat dalam ekspresinya. 

Gross (2007) menyatakan regulasi emosi ialah strategi yang 

dilakukan secara sadar ataupun tidak sadar untuk mempertahankan, 

memperkuat atau mengurangi satu atau lebih aspek dari respon  

emosi yaitu pengalaman emosi dan perilaku. Gross (dalam Lu dan 

Wang, 2012) seseorang yang memiliki regulasi emosi dapat 

mempertahankan atau meningkatkan emosi yang dirasakannya   baik 
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positif maupun negatif. Selain itu, seseorang juga dapat mengurangi 

emosinya baik positif maupun negatif. 

Emosi seseorang akan mengalami peningkatan menuju 

perkembangan dan proses kematangan. Mencapai kematangan emosi 

dianggap sebagai tugas perkembangan. Proses pencapaiannya sangat 

dipengaruhi oleh kondisi emosional individu. Menurut Yusuf (dalam 

Zahara dan Fadhila, 2013) kematangan emosi adalah kemampuan 

individu untuk bersikap toleran, mempunyai kontrol diri sendiri, 

merasa nyaman, perasaan mau menerima dirinya dan orang  lain, 

serta mampu menyatakan emosinya. Salah satu kematangan emosi 

adalah bagaimana seseorang memiliki regulasi emosi yang baik. 

Kemampuan individu dalam meregulasi emosi menjadi salah satu 

kekuatan dalam menghadapi lingkungan dan membuat individu 

merasa diterima secara sosial. Kemampuan individu dalam 

meregulasi emosi juga akan mendukung individu tersebut 

menyelesaikan masalah-masalahnya. Regulasi emosi yang dimaksud 

fokus pada kemampuan individu dalam penyesuaian diri mengatur 

dan mengekspresikan emosi dan perasaan dalam kehidupan sehari- 

hari melalui sikap dan perilakunya, seperti proses dalam beradaptasi 

dan merespon terhadap lingkungan sosial disekitarnya. 

Fenomena akibat kurangnya regulasi emosi, banyak orang 

memiliki masalah dengan lingkungan sosial. Kasus kekerasan yang 

terdengar di lingkungan kita antara lain kasus kekerasan di sekolah 

antar teman sebaya. Kasus cyberbullying (dalam Rifauddin, 2016) di 

tahun  2010,  Nurarafa  alias  Farah  usia  18  tahun  terdakwa   kasus 
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penghinaan melalui situs jejaring sosial Facebook dijatuhi vonis dua 

bulan 15 hari. Dalam perkara tersebut, Ferly Fandini sebagai korban 

melaporkan penghinaan atas dirinya yang dilakukan oleh Nurarafa 

alias Farah. Saat itu Farah mengaku cemburu atas kedekatan 

pacarnya (Ujang) dengan pelapor (korban), sehingga Farah menulis 

kata-kata hinaan dalam Facebooknya. Kasus tersebut menunjukan 

bahwa Farah tidak memiliki regulasi emosi. Dalam hal ini remaja 

masih dikatakan sebagai masa labil, sehingga penting mengatur 

emosi dalam banyak situasi. Individu yang merasa kesal sehingga 

mengungkapkan amarahnya dengan menulis kata-kata hinaan yang 

dilakukan oleh Farah seharusnya dapat menenangkan diri untuk tetap 

tenang dalam mengambil sikap dan berusaha meregulasi emosinya 

dengan baik agar dapat menghindari efek negatif akibat emosi yang 

berlebihan. 

Kekerasan di lingkungan keluarga antar orang tua dan anak 

yang terjadi di Jakarta Utara pada tahun 2006 (Anonim, 2006),  

bocah warga Sunter Jaya yang bernama Tia berusia 8 tahun disetrika 

oleh ayahnya karena kedapatan menyimpan uang seratus ribu rupiah. 

Sang ayah bertanya kasar tentang uang tersebut, sehingga Tia diam 

dan ketakutan dalam menjawab. Karena sikap diam Tia mengesalkan 

ayahnya, akhirnya setrika pun dinyalakan oleh sang ayah. Kasus 

kekerasan ini bermula dari emosi yang tidak dapat dikontrol dengan 

baik, dimana emosi membawa pada tindakan perilaku secara fisik 

dan berakibat pada tindakan kriminal. Individu pada usia dewasa 

setidaknya   mempunyai   emosi   yang   stabil   dan   tenang    ketika 
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berhadapan dengan masalah. Agar tidak membuat anak merasa 

depresi atau cemas, komunikasikan secara interpersonal dengan tetap 

tenang dalam meredakan emosi dan mengimbangi respon perilaku 

yang ada supaya mengurangi perilaku yang beresiko yang  

berdampak pada diri sendiri atau bahkan terhadap anaknya sendiri. 

Kekerasan yang terjadi di Indonesia yang berhubungan dengan 

perbedaan suku. Keberagaman suku di Indonesia tidak terlepas dari 

masalah, seperti hal kasus yang terjadi antarsuku (dalam Natalia, 

2015) yaitu konflik Sampit pada tahun 2001, Papua tahun 2012 dan 

2014, konflik Lampung tahun 2012, konflik Flores dan konflik Sigi. 

Pada tahun 2015 kasus yang terjadi antara mahasiswa Nias dan 

mahasiswa Batak di Universitas HKBP Nommensen yang bentrok 

gara-gara bermain futsal (Anonim, 2015). Bentrokan bermula dari 

mahasiswa Batak yang menyerang dengan melempar batu dan 

pukulan kepada mahasiswa Nias. Kejadian itu dimulai karena 

perselisihan saat bermain futsal, sehingga terdapat 3 orang 

mengalami luka akibat lemparan batu dan pukulan dari mahasiswa 

Batak. Kasus tersebut menunjukan bahwa mahasiswa Batak tidak 

memiliki regulasi emosi. Bentrokan yang terjadi tidak terlepas dari 

emosi dan perasaan marah yang berperan didalamnya. Sehingga 

penting dalam meregulasi emosi yaitu dapat memulihkan 

keseimbangan emosi yang pada awalnya seseorang kehilangan 

kontrol emosinya. 

Faktor yang dianggap berpengaruh terhadap regulasi emosi 

terdapat   dua   bentuk   baik   secara   intrinsik   maupun    ekstrinsik 
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diantaranya yaitu usia, kognitif, kepribadian, seks, jenis kelamin, 

spiritual, keluarga, lingkungan sosial dan budaya. Dalam hal ini 

peneliti mengambil budaya dan jenis kelamin. 

Dalam usaha memahami emosional antara perempuan dan 

laki-laki, menganggap bahwa sosialisasi yang dijalankan individu 

untuk berperan sebagai laki-laki dan perempuan di lingkungan 

menyertakan pembiasaan dalam menampilkan emosi. Salovey dan 

Sluyter (dalam Nisfiannoor dan Kartika, 2004) menyimpulkan anak 

perempuan lebih banyak mencari dukungan dan perlindungan dari 

orang lain untuk meregulasi emosi mereka, sedangkan anak laki-laki 

menggunakan latihan fisik untuk meregulasi emosinya. Faktor jenis 

kelamin ini memengaruhi tingkat regulasi emosi seseorang. 

Salah satu faktor yang dipercaya dapat memengaruhi proses 

fisiologis adalah budaya yang dimiliki oleh individu. Menurut hasil 

penelitian Ekman (dalam Dayakisni dan Yuniardi, 2004, h.93)  

bahwa terdapat perbedaan penerimaan dan kontrol emosi dari 

beberapa budaya. Lebih jelasnya bahwa budaya berpengaruh dalam 

pengambilan keputusan akan penerimaan emosi dari setiap 

perbedaan budaya. Keberagaman budaya membawa manusia untuk 

dapat beradaptasi, menerima perbedaan, membangun hubungan yang 

luas dan mengatasi konflik yang berakar pada perbedaan budaya. 

Penelitian yang dilakukan oleh Matsumoto, Nakagawa dan  

Yoo (2008) mengemukakan bahwa salah satu fungsi budaya adalah 

untuk menciptakan dan menjaga ketertiban sosial dengan 

menciptakan sistem nilai yang memfasilitasi norma untuk   mengatur 
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emosi. Penekanan respon emosional mungkin diperlukan untuk 

memungkinkan individu mempertimbangkan cara yang paling tepat 

untuk individu meregulasi emosi. Penelitian diatas menunjukkan 

bahwa faktor budaya menjadi salah satu hal penting untuk 

mengetahui cara seseorang tersebut meregulasi emosinya. Dengan 

kata lain, perbedaan budaya memiliki peranan penting untuk 

mengetahui cara seseorang meregulasi emosinya. 

Berdasarkan hasil sensus penduduk di tahun 2010 (Adya, 

2014), suku Jawa menduduki jumlah 95.217.022 jiwa dan suku  

Batak menduduki jumlah 8.466.969 jiwa. Menurut hasil data dari 

Ketua pemuda gereja HKBP (Huria Kristen Batak Protestan) di 

Semarang terdapat 100 orang mahasiswa baru pendatang. Kemudian, 

menurut Ketua pemuda gereja GBKP (Gereja Batak Karo Protestan) 

di Semarang terdapat sekitar 85 orang mahasiswa baru pendatang. 

Terakhir, menurut Ketua pemuda gereja GKPS (Gereja Protestan 

Simalungun) di Semarang terdapat 22 orang mahasiswa baru 

pendatang. Jumlah mahasiswa baru dari tiga gereja ini adalah 

mahasiswa yang sudah terdaftar menjadi anggota pemuda di 

Semarang pada tahun 2016, dimana setiap individunya sedang 

menempuh pendidikan Perguruan Tinggi. 

Beberapa penelitian yang memiliki kaitan dengan regulasi 

emosi di Indonesia diantaranya, penelitian yang dilakukan oleh 

Alfian (2014, h. 271-273) kaitannya dengan regulasi emosi pada 

mahasiswa menunjukan ada perbedaan yang signifikan regulasi 

emosi  antara  mahasiswa  suku  Banjar,  mahasiswa  suku  Jawa dan 



8 
 

 

mahasiswa suku Bima. Hasil penelitian mahasiswa suku Banjar 

memiliki regulasi emosi positif yang lebih tinggi dari pada 

mahasiswa suku Jawa. Sedangkan mahasiswa suku Bima memiliki 

persentase hanya 40,9% menunjukan tingkat regulasi emosi positif 

yang masih kurang. 

Adapun penelitian lain oleh Natalia (2015, h. 51-63) 

menyatakan bahwa regulasi emosi pada mahasiswa suku Jawa 

terbukti lebih tinggi dibanding mahasiswa suku Karo. Hasil 

penelitian menunjukan bahwa nilai rerata tingkat regulasi emosi  

pada mahasiswa Jawa 74,63. Sementara itu pada mahasiswa bersuku 

Karo memiliki rerata tingkat regulasi emosi senilai 71,85. Hasil 

penelitian menunjukan ada perbedaan tingkat regulasi emosi 

mahasiswa yang bersuku Jawa dan mahasiswa yang bersuku Karo. 

Dalam penelitian ini memberikan dampak penting untuk 

meningkatkan dan mengetahui seberapa besar regulasi emosi bagi 

setiap suku yang dianut. 

Dalam teori psikologi perkembangan mahasiswa berada pada 

kelompok dewasa awal. Peneliti memfokuskan mahasiswa baru 

karena peneliti melihat banyak mahasiswa baru menghadapi  

berbagai tantangan. Menurut Gunarsa (dalam Widuri, 2012) 

mahasiswa memiliki tantangan tersendiri dalam hidup, ketika 

individu masuk dalam dunia kuliah,  menghadapi  berbagai 

perubahan, mulai dari perubahan karena perbedaan sifat pendidikan 

Sekolah Menengah Atas dan Perguruan Tinggi, perbedaan dalam 

hubungan  sosial,  pemilihan  bidang  studi  dan  masalah    ekonomi. 
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Selain itu mahasiswa baru juga menghadapi tekanan akibat proses 

akulturasi budaya baru di tempat menuntut ilmu. Mahasiswa 

menghadapi perubahan budaya, perubahan gaya hidup, perubahan 

lingkungan dan mahasiswa dituntut mampu menyesuaikan diri dan 

mengatasinya dengan baik agar pendidikan juga berjalan dengan 

baik. 

Mahasiswa asal luar daerah (rantau) banyak ditemui di kota 

Semarang tercacat bulan Juni 2014 sebanyak 3.600 mahasiswa 

(Anonim, 2014). Mahasiswa suku Batak yang datang dari provinsi 

Sumatera Utara dan yang sekarang berada di kota Semarang adalah 

suku pendatang yang akan bertemu dengan budaya yang berbeda, 

dimana perbedaan budaya memunculkan ketidakcocokan budaya 

yang akhirnya menyebabkan tekanan bagi individu tersebut 

(Siswanto, 2007). Berbagai permasalahan dapat muncul akibat  

proses penyesuaian diri. Begitu pula yang terjadi pada mahasiswa 

Batak, dimana suku Batak memiliki steorotip dengan budaya yang 

keras dan tegas sedangkan hal tersebut sangat berbeda dengan 

budaya Jawa yang memiliki budaya yang lembut. 

Mahasiswa perantauan akan mengalami permasalahan yang 

berbeda dengan mahasiswa yang berasal dari kota setempat. Proses 

yang dialami oleh para mahasiswa perantau antara lain proses 

pergaulan, budaya pertemanan, norma masyarakat yang berlaku.  

Para mahasiswa perantau perlu memahami dan menghargai 

kebudayaan seperti nilai-nilai, kebiasaan, bahasa, tradisi masyarakat 

yang dianut masyarakat setempat. 
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Mahasiswa dari suku Jawa yang menetap di kota Semarang 

dan sekitarnya akan bertemu orang-orang yang berasal dari budaya 

yang berbeda. Hal tersebut juga menuntut mahasiswa untuk saling 

menghormati, toleransi satu sama lain, memberikan respon  yang 

baik dan sikap saling terbuka mau menerima terhadap suku 

pendatang. Mahasiswa belajar dan melihat pengalaman dari perilaku 

orang lain serta menerima perubahan ketika menjalin interaksi 

dengan suku yang lain, terkhusus dengan kedatangan suku Batak di 

Semarang. 

Berbagai kondisi dan situasi yang penuh tantangan tersebut 

menyebabkan mahasiswa membutuhkan regulasi emosi agar mampu 

menyesuaikan diri dan mengembangkan diri dengan  baik. 

Bagaimana mahasiswa dapat melakukan penyeimbangan keadaannya 

di lingkungan dari segala perubahan yang terjadi baik sikap, perilaku 

atau perasaan. 

Di Indonesia sering terdengar stereotip-stereotip kesukuan 

yang menunjukan karakteristik tertentu dalam proses interaksi sosial. 

Stereotip (Susetyo, 2010, h. 19) merupakan generalisasi terhadap 

kelompok etnis yang menyangkut sifat-sifat yang dimiliki kelompok 

etnis tersebut (erat kaitannya dengan konsep prasangka berdasarkan 

gambaran, atau tanggapan sifat-sifat dan karakter). Stereotip menjadi 

keyakinan individu tentang sifat atau perilaku dari kelompok etnis 

tertentu. Suku yang sangat dikenal oleh kebanyakan orang Indonesia 

adalah suku Jawa dan suku Batak. 
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Dalam sebuah kelompok budaya, misalnya orang Jawa 

beranggapan bahwa mereka halus dan sopan, dan orang-orang Batak 

kasar dan nekat. Orang Batak mengganggap Jawa lebih halus dan 

spontan, namun lemah dan tidak suka berterus terang. Apa yang 

orang Jawa anggap kekasaran, bagi orang Batak hal itu justru suatu 

kejujuran. Prasangka kesukuan ini, menunjukan bahwa perbedaan 

kultur dalam proses komunikasi dan interaksi sosial yang melibatkan 

emosi rentan sekali dengan kesalahpahaman. Jika kedua belah pihak 

tidak saling memahami dapat menimbulkan konflik (Devito, 2011, h. 

537). Konflik yang tidak sekedar menuntut pemecahan melainkan 

lebih pada pemahaman dan kesadaran akan keberagaman budaya 

yang membawa pada kemampuan beradaptasi, menerima perbedaan, 

membangun hubungan yang luas, dan mengatasi konflik yang 

berakar pada perbedaan budaya. Perbedaan yang mencolok antara 

budaya Jawa dengan budaya Batak menjadi faktor yang harus 

diperhatikan karena memengaruhi gaya dari masing-masing pihak. 

Berdasarkan pemaparan diatas peneliti ingin mengetahui 

perbedaan regulasi emosi dan jenis kelamin pada mahasiswa bersuku 

Batak dan mahasiswa bersuku Jawa yang sedang menempuh 

pendidikan Perguruan Tinggi. 

 

B. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada 

perbedaan regulasi emosi dan jenis kelamin pada budaya Batak dan 

Jawa? 
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C. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini dapat diharapkan memberikan kontribusi 

pada bidang psikologi lintas budaya dan  psikologi 

perkembangan mengenai regulasi emosi pada budaya dan jenis 

kelamin. 

2. Manfaat Praktis 

Bagi subyek penelitian, hasil penelitian ini diharapkan 

dapat menambah informasi dan pemahaman akan regulasi 

emosinya. Informasi yang diharapkan dapat menjadi evaluasi 

akan regulasi emosinya dan diharapkan menjadi modal untuk 

pribadi yang lebih sehat serta diterima secara sosial. 


