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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perguruan tinggi yang berkualitas mengacu pada standar nasional 

pendidikan tinggi (SNPT). Salah satu tujuan SNPT adalah mendorong 

seluruh perguruan tinggi yang ada di Indonesia untuk mencapai mutu 

sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam SNPT (Kemenristek-Dikti, 

2015). Sepuluh indikator standar kualitas yang ditetapkan oleh Dikti 

berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas pendidikan. Sepuluh 

indikator tersebut yaitu tata kelola, pengabdian pada masyarakat, 

kurikulum, proses pembelajaran, sarana dan prasarana, sumber daya 

manusia, suasana akademik, penelitian dan publikasi, keuangan, dan 

kemahasiswaan (Singgih & Rahmayanti, 2016). 

Pulau Jawa dikenal memiliki banyak perguruan tinggi yang 

berkualitas tinggi dibandingkan dengan perguruan tinggi yang ada di 

pulau-pulau lainnya. Hal ini dapat dilihat dari keputusan Kemenristek-Dikti 

(2016) tentang peringkat-peringkat perguruan tinggi di Indonesia. 

Bersumber dari surat keputusan tersebut, sembilan dari sepuluh 

perguruan tinggi peringkat teratas berlokasi di Pulau Jawa (Kemenristek-

Dikti, 2016). Hal ini mungkin menjadi salah satu faktor mahasiswa yang 

berasal dari luar Pulau Jawa melanjutkan pendidikan di Pulau Jawa. 

Hal yang sama disebutkan Walangara (2016) bahwa ada beberapa 

faktor utama yang mendorong mahasiswa asal Sumba menuju Jawa 
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Timur untuk meneruskan pendidikan. Faktor-faktor tersebut adalah ingin 

mendapatkan pendidikan yang lebih berkualitas dengan biaya yang relatif 

murah, harapan mendapatkan pekerjaan yang baik di kota asal, dan 

mencari pengalaman baru di lingkungan baru. Berbagai faktor ini mungkin 

juga menjadi alasan calon mahasiswa/i dari berbagai daerah di Indonesia 

meninggalkan daerah asalnya untuk meneruskan pendidikan di Pulau 

Jawa salah satunya di Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, 

Jawa Tengah (selanjutnya akan disingkat Unika Soegijapranata). 

Berdasarkan  data asal mahasiswa pendatang angkatan 2016/2017 

di Unika Soegijapranata yang diperoleh dari Biro Administrasi Akademik, 

terdapat 130 mahasiswa pendatang yang berasal dari luar Pulau Jawa. 

Mahasiswa pendatang tersebut tersebar di delapan fakultas. Dilihat dari 

nilai indeks prestasi akademik pada jenjang strata satu, mahasiswa 

pendatang memiliki predikat indeks prestasi akademik (IP) yang berbeda 

diantara satu dengan lainnya. Di sisi lain, predikat IP mahasiswa 

pendatang di beberapa fakultas mampu menyamai predikat IP mahasiswa 

Pulau Jawa. Indeks prestasi semester I pada mahasiswa lokal (Pulau 

Jawa) dan mahasiswa pendatang (luar Pulau Jawa) dilaporkan sebagai 

berikut: 
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Tabel 1. Indeks Prestasi Akademik Semester 1 (IPS 1) 

FAKULTAS 

IPS 1 MAHASISWA JUMLAH 
MAHASISWA 

Pulau 
Jawa Predikat 

Luar 
Pulau 
Jawa 

Predikat Pulau 
Jawa 

Luar 
Pulau 
Jawa 

Ilmu Komputer 3,08 
Sangat 

memuaskan 
2,50 Memuaskan 74 11 

Ekonomi dan 
Bisnis 

2,93 
Sangat 

memuaskan 
2,73 Memuaskan 482 43 

Hukum dan 
Komunikasi 

2,96 
Sangat 

memuaskan 
2,75 Memuaskan 144 14 

Teknik 2,88 
Sangat 

memuaskan 
2,33 Memuaskan 123 11 

Teknologi 
Pertanian 

2,78 
Sangat 

memuaskan 
2,53 Memuaskan 185 17 

Arsitektur dan 
Desain 

2,84 
Sangat 

memuaskan 
2,84 

Sangat 
memuaskan 

207 16 

Psikologi 3,3 
Sangat 

memuaskan 
3,08 

Sangat 
memuaskan 

188 15 

Bahasa dan Seni 3,21 
Sangat 

memuaskan 
3,04 

Sangat 
memuaskan 

57 3 

IP rata-rata 3,00 Sangat 
memuaskan 2,73 Memuaskan 1460 130 

Berdasarkan buku pedoman Unika Soegijapranata tahun 2016 

disebutkan bahwa lulusan dengan predikat kurang memuaskan jika IP < 

2,00; predikat memuaskan jika IP 2,00 – 2,75; predikat sangat 

memuaskan jika IP 2,76 – 3,50; dan predikat pujian jika IP ≥ 3,51. Dari 

data di atas diketahui bahwa IP rata-rata mahasiswa pendatang berada 

pada kategori memuaskan pada lima fakultas (Ekonomi dan Bisnis, Ilmu 

Komputer, Hukum dan Komunikasi, Teknik, dan Teknologi Pertanian).  

Berlandaskan dari data tersebut juga dapat dilihat bahwa predikat IP 

rata-rata untuk mahasiswa Pulau Jawa adalah sangat memuaskan (3,00). 

Hal ini berbeda dengan mahasiswa luar Pulau Jawa yang mencapai 

predikat IP rata-rata memuaskan (2,73). Walaupun demikian, predikat IP 
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mahasiswa pendatang pada tiga fakultas (Arsitektur dan Desain, Bahasa 

dan Seni, dan Psikologi) sama dengan predikat IP mahasiswa lokal yaitu 

sangat memuaskan.    

Hal lain yang dapat mengungkapkan gambaran prestasi akademik 

mahasiswa pendatang ialah melalui wawancara. Peneliti melakukan 

wawancara pada tiga mahasiswa pendatang di Universitas Katolik 

Soegijapranata (A, B, dan C). Pada tanggal 7 Maret 2017, peneliti 

mewawancarai mahasiswa A di asrama Universitas Katolik 

Soegijapranata. Mahasiswa A berdomisili di Papua tetapi bukan penduduk 

asli Papua. Selanjutnya mahasiswa B diwawancarai di rumah kostnya 

pada tanggal 10 April 2017. Sebelum melanjutkan pendidikan di 

Semarang, mahasiswa B tinggal di Jayapura tetapi bukan penduduk asli 

Jayapura. Kemudian peneliti mewawancarai mahasiswa C pada tanggal 4 

Mei 2017 di Universitas Katolik Soegijapranata. Mahasiswa C berasal dari 

Kalimantan. 

Berdasarkan wawancara dari ketiga mahasiswa pendatang tersebut 

diungkapkan bahwa ketiganya kurang mampu memahami materi 

perkuliahan yang telah dijelaskan baik oleh dosen maupun oleh teman-

teman dalam presentasi kelas pada tahun pertama studi. Hal ini 

disebabkan bahasa daerah dan dialek yang digunakan oleh dosen dan 

teman membuatnya bingung mengenai apa yang telah dipaparkan. Dua 

dari mahasiswa tersebut mengaku bahwa mereka manjadi tersinggung 

saat teman-teman mengikuti caranya berbicara (dialek). Tiga mahasiswa 
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ini mengatakan bahwa mereka seringkali hanya meminta bantuan dari 

teman-teman yang berasal dari kota yang sama dengannya. Tidak adanya 

kerabat di kota Semarang membuat tiga mahasiswa ini seringkali 

mengalami homesick dan sehingga menjadi moody saat belajar atau 

mengerjakan tugas-tugas. 

Menurut tiga mahasiswa tersebut, masalah yang cukup berat dalam 

menjalani kehidupan di kota Semarang yaitu makanan dan kondisi 

jalanan, Cita rasa makanan yang ada di kota masing-masing mahasiswa 

berbeda dengan cita rasa yang ada di kota Semarang sehingga 

menurunkan kepuasan selera makan. Kondisi jalanan yang naik turun 

membuat mereka memiliki rasa ketakutan jika berada dijalanan. Mereka 

melihat para pengendara mengendarai kendaraannya dengan kecepatan 

yang cukup tinggi. 

Selain hal diatas, ketiga mahasiswa tidak terlibat aktif dalam diskusi 

kelas ataupun dalam diskusi kelompok. Ketiganya merasa takut dan malu 

jika memberikan ide, argumen atau mengajukan pertanyaan yang salah 

dalam diskusi. Ketiganya juga hanya mengikuti perkuliahan dan enggan 

untuk ikut organisasi atau kegiatan apa pun. Bagi mereka hal yang paling 

menyebalkan adalah saat mereka harus mengerjakan tugas yang sulit. 

Mereka juga mengakui kekurangmampuan untuk menentukan jalan keluar 

yang terbaik jika menghadapi kendala. 

Dari situasi tersebut di atas ketiga mahasiswa mendapatkan nilai IP 

dengan predikat kurang memuaskan. Mahasiswa A memeroleh IP 1,89 
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dengan satu matakuliah yang nilainya kosong, dua matakuliah yang 

nilainya BC, dan tiga matakuliah yang nilainya C. Mahasiswa B hanya 

mencapai IP 1,91 dengan nilai E pada dua matakuliah. Mahasiswa C 

meraih IP 2,40 dengan dua matakulaih yang nilainya CD. Nilai IP yang 

diperoleh oleh ketiga mahasiswa tersebut cukup jauh dari target nilai IP 

yang diharapkan oleh diri mereka yakni 3,00. 

Seseorang yang mengalami prestasi rendah biasanya merasa sedih 

dalam kadar tertentu, merasa bersalah atau malu, dan marah. Bahkan 

inidvidu tersebut percaya bahwa dirinya akan selalu memiliki prestasi 

rendah karena kurang memiliki kemampuan. Kepercayaan tersebut 

menjadikan dirinya mudah menyerah dan terkadang tidak dapat 

mengerjakan tugas-tugas yang sebelumnya telah dikerjakan dengan 

sukses (Ormrod, 2009a). Santrock (2014a) mengungkapkan bahwa 

seseorang yang mendapatkan nilai buruk merasakan harga diri yang 

terluka, terhina, melihat masa depan yang suram dan merasa tidak 

berdaya bahwa dirinya tidak bisa melakukan apa-apa. 

Di lain pihak, salah satu persyaratan lowongan pekerjaan yang 

dilansir dari website BUMN dan bursa lowongan kerja Depnaker bahwa 

nilai minimal IPK yang dibutuhkan yaitu 3,00. Hal ini berarti sebelum  

mahasiswa memasuki dunia kerja, mahasiswa harus berupaya untuk 

mencapai target nilai tersebut dalam akademik. Menurut Ishiyama dkk 

(dalam Santrock, 2007) prestasi akademik merupakan hal yang penting 

bagi mahasiswa. Kesuksesan atau kegagalan mahasiswa saat ini sebagai 
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tolak ukur untuk memprediksi keberhasilan di kehidupan pada masa akan 

datang. 

Bersumber pada data asal daerah mahasiswa pendatang tahun 

2016/2017 di Unika Soegijapranata diketahui bahwa mahasiswa 

pendatang berasal dari berbagai daerah yang ada di pulau-pulau di 

Indonesia. Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang terdiri atas 

kumpulan orang-orang dengan ciri khas kesukuan yang memiliki beragam 

budaya dengan latar belakang suku bangsa yang berbeda (Widiastuti, 

2013).  

Bangsa Indonesia memiliki lebih dari 1.128 suku bangsa yang 

tersebar di ribuan pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. 

Ragam bahasa, kesenian, adat istiadat, sistem religi, kemasyarakatan dan 

unsur-unsur kedaerahan lainnya membuat masyarakat Indonesia memiliki 

kebudayaan lokal yang beraneka ragam (Widiastuti, 2013).  

Menurut Xia (2009) ketika individu meninggalkan daerah asal dan 

memasuki lingkungan baru, individu harus berhubungan dengan nilai-nilai 

baru, mengaplikasikannya dalam keseharian dan akhirnya memiliki cara 

hidup baru. Hal ini terutama berlaku bagi orang-orang yang menghadapi 

pola budaya baru yang sangat berbeda dari budaya mereka sendiri. 

Mahasiswa yang baru pertama kali meninggalkan daerah asal dan 

menetap untuk beberapa waktu di daerah lain akan mengalami proses 

penyesuaian diri pada lingkungan baru. Proses penyesuaian diri dalam 

konteks sosial budaya, individu akan mengalami kesulitan dan tekanan 
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mental yang kemudian berakibat mengalami stres akulturasi (Xia, 2009). 

Hal ini senada dengan pernyataan Dayakisni & Yuniardi (2004) bahwa 

semua individu yang mengalami perpindahan dari satu daerah ke daerah 

lainnya dalam negerinya sendiri (intra-national) sampai individu yang 

berpindah ke negeri lain dapat mengalami stres akulturasi. 

Odera (dalam Niam, 2009) mengatakan tekanan dan kecemasan 

yang dialami oleh individu ketika bepergian atau pergi ke suatu sosial dan 

budaya yang baru disebut stres akulturasi. Istilah stres akulturasi 

mendeskripsikan kecemasan ketika seseorang bergerak ke suatu 

lingkungan yang sepenuhnya baru. Istilah ini menyatakan ketiadaan arah, 

merasa tidak mengetahui harus berbuat apa atau bagaimana 

mengerjakan segala sesuatu di lingkungan yang baru, dan tidak 

mengetahui apa yang tidak sesuai atau sesuai.  

Mahasiswa pendatang yang menuju lingkungan baru tentunya akan 

mengalami gejala stres akulturasi yang akan memengaruhi prestasi 

akademik. Furnham dkk (dalam Mustaffa & Ilias, 2013) mengatakan 

mahasiswa pendatang cenderung mengalami keraguan pribadi pada 

kemampuan akademik, kesulitan mengerjakan tugas akademik, isolasi 

sosial, kerinduan dan kebutuhan dukungan. Keraguan pribadi pada 

kemampuan akademik adalah salah satu gejala stres akulturasi.  

Gejala tersebut membuat mahasiswa pendatang mengevaluasi dirinya 

sendiri dengan cara membandingkan performanya dengan teman 

sekelasnya. Mahasiswa pendatang yang sulit mengerjakan tugas 
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akademik cenderung mengembangkan penilaian diri yang negatif. 

Hasilnya, mahasiswa pendatang menilai dirinya tidak mampu untuk 

mengerjakan dan menyelesaikan tugas-tugas akademik dengan baik dan 

tidak dapat mencapai keberhasilan akademik (Ormrod, 2009a). Hal 

lainnya disebutkan oleh Lin & Yi (dalam Shieh, 2014) bahwa stres 

akulturasi menyebabkan kurangnya minat dalam diskusi kelas dan 

menurunkan kepuasan belajar. Semua ini akan berdampak negatif pada 

prestasi akademik mahasiswa pendatang. 

Menurut Harrison & Brower (2010) dan Yusoff & Chelliah (2010) 

kepribadian berpengaruh pada penyesuaian lintas-budaya bagi 

mahasiswa pendatang. Teori Kobasa tentang kepribadian hardiness dapat 

memberikan penjelasan adanya individu yang mampu bertahan dalam 

menghadapi berbagai situasi yang sulit atau yang menimbulkan tekanan 

(Ivancevich, Konopaske, & Matteson, 2005).  

Hardiness terdiri dari tiga aspek yang berfungsi untuk mencegah 

efek buruk yang ditimbulkan dari berbagai situasi kehidupan yang penuh 

dengan tekanan. Tiga aspek tersebut adalah kontrol, komitmen, dan 

tantangan. Kontrol yaitu kepercayaan memiliki kontrol pribadi atas 

peristiwa yang dialami; komitmen yaitu melibatkan diri dengan aktivitas-

aktivitas yang seharusnya dilakukan; dan tantangan yaitu menerima 

perubahan sebagai bagian dari kehidupan yang normal dan wajar serta 

melihat perubahan sebagai keuntungan untuk pengembangan pribadi. 
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Ketiga aspek ini dapat berkontribusi meningkatkan kinerja akademik 

(dalam Daneshamooz & Alamolhodaei, 2012). 

Beberapa referensi yang dikutip dari Sheard (2009) menyebutkan 

bahwa hardiness yang kuat memudahkan mahasiswa untuk mengubah 

stres menjadi keuntungan, meningkatkan kinerja yang meliputi kreativitas, 

serta kebijaksanaan, dan mempertahankan atau meningkatkan kesehatan 

fisik dan mental. Mahasiswa yang hardiness juga menunjukan pola 

tindakan (coping) untuk mengatasi situasi stres seperti ujian dan 

pemenuhan batas waktu pengumpulan tugas. Disamping itu, mahasiswa 

yang memiliki hardiness kurang mengkonsumsi alkohol dan obat-obatan 

untuk mengatasi keadaan stres. Hasil penelitiannya mengungkapkan 

bahwa kesuksesan kinerja dalam akademik tergantung dari perilaku yang 

menunjukan keaktifan pada berbagai kegiatan dan orang-orang, bahkan 

ketika situasi menimbulkan penuh tekanan.  

Berdasarkan latar belakang di atas mahasiswa pendatang dapat 

mengalami stres akulturasi yang ditimbulkan dari banyaknya tekanan yang 

berasal dari penyesuaian diri di lingkungan sosial budaya dan di 

lingkungan akademik. Hal ini tentunya dapat memengaruhi prestasi 

akademik mereka. Kepribadian hardiness adalah suatu jenis kepribadian 

yang akan menguatkan mahasiswa pendatang untuk menghadapi semua 

situasi yang menimbulkan tekanan sehingga prestasi akademik tetap bisa 

dipertahankan bahkan ditingkatkan. Hal tersebut membuat peneliti tertarik 

untuk meneliti mengenai hubungan antara stres akulturasi dan hardiness 
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dengan prestasi akademik pada mahasiswa pendatang. Mahasiswa 

pendatang dalam penelitian ini merujuk pada mahasiswa yang berasal 

dari luar Pulau Jawa di Universitas Katolik Soegijapranata. 

 

B. Tujuan 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui secara empirik 

hubungan antara stres akulturasi dan hardiness dengan prestasi 

akademik pada mahasiswa pendatang di Universitas Katolik 

Soegijapranata. 

 

C. Manfaat 

Suatu penelitian yang dilakukan tentunya memiliki beberapa manfaat.  

Ada pun manfaat dilaksanakannya penelitian ini meliputi manfaat teoritis 

dan manfaat praktis.  

1. Manfaat Teoritis 

a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberi informasi di bidang 

Psikologi khususnya Psikologi Pendidikan dan Psikologi Lintas 

Budaya. 

b. Diharapkan pula hasil penelitian ini dapat menjadi bahan acuan 

bagi para peneliti lain untuk pengembangan studi yang lebih lanjut 

tentang stres akulturasi dan hardiness. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk 

meningkatkan prestasi akademik bagi mahasiswa pendatang luar 

Pulau Jawa.  

b. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi 

kepada pihak Universitas Katolik Soegijapranata mengenai kondisi 

yang dialami oleh mahasiswa pendatang. Dengan demikian, 

diharapkan pelayanan dan dukungan dapat diberikan kepada 

mahasiswa pendatang sehingga mereka dapat mencapai prestasi 

akademik yang baik pula. 

 

D. Orisinalitas Penelitian 

Prestasi akademik pada mahasiswa pendatang merupakan hal yang 

menarik untuk diteliti. Mahasiswa yang mendatangi sebuah daerah 

tentunya dituntut untuk menyesuaikan diri pada aspek sosial dan 

akademik.  

Penelitian ini membahas tentang hubungan stres akulturasi dan 

hardiness dengan prestasi akademik pada mahasiswa pendatang. Yusoff 

dan Chelliah (2010) menelaah prestasi akademik pada mahasiswa 

pendatang. Penelitiannya fokus pada prestasi akademik yang dipengaruhi 

penyesuaian psikologis dan sosial budaya. Penelitian lainnya, Banjong 

(2015) mengkaji prestasi akademik mahasiswa pendatang dengan 

mengaitkan campus resources. Dalam penelitiannya, mahasiswa 
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pendatang yang mengalami gejala stres akulturasi (homesick dan 

kesepian)  mendatangi pusat konseling kampus.  

Proses penyesuaian dapat mengakibatkan mahasiswa pendatang 

mengalami stres akulturasi (Li, Chen, & Duanmu, 2010; Mustafa & Ilias, 

2013; Shieh, 2014; Banjong, 2015). Shieh (2014) menganalisis efek stres 

akulturasi pada kepuasan belajar mahasiswa China di Taiwan. Penelitian 

tersebut menggunakan dimensi personality traits, demographic factors, 

and organizational support sebagai alat ukur stres akulturasi sedangkan 

dalam penelitian ini, peneliti menggunakan gejala-gejala stres akulturasi 

untuk mengukur stres akulturasi. Selain itu, nilai IPK mahasiswa 

pendatang tahun pertama dipakai sebagai alat ukur pada prestasi 

akademik dalam penelitian ini. 

Hardiness merupakan salah satu jenis kepribadian yang dapat 

menjadi prediktor pada prestasi akademik (Sheard & Golby, 2007; 

Harrison & Brower, 2010; Ahmadi, Zainalipour, & Rahmani, 2013; Spiridon 

& Evangelia, 2015). Penelitian yang dilakukan oleh Sheard & Golby (2007) 

dan Spiridon & Evangelia (2015) juga menggunakan nilai IPK sabagai alat 

ukur prestasi akademik tetapi penelitiannya membandingkan mahasiswa 

tahun kedua, ketiga, dan keempat. 

Hedayati dan Khaeez (2015) pun menyelediki hardiness dengan 

pencapaian motivasi. Hasil penelitiannya, hardiness sangat berperan pada 

pencapaian motivasi dalam kehidupan seperti pendidikan dan keluarga. 
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