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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Mahasiswa sebagian besar identik dengan perantau, lokasi 

universitas yang tersebar di kota-kota besar Indonesia dengan tingkat 

kualitas berbeda-beda memunculkan pandangan berbeda pada 

masing-masing calon mahasiswa dalam menentukan pilihan 

universitas. Mahasiswa dalam memilih universitas akan memilih 

yang sesuai dan memiliki kualitas yang baik menurut mahasiswa 

tersebut.  Maka dari itu, calon mahasiswa lebih memilih merantau 

untuk mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan kriteria masing-

masing individu.  

Semarang merupakan Ibukota dari Provinsi Jawa Tengah 

dimana terdapat banyak sekali perguruan tinggi negeri dan 

perguruan tinggi swasta yang bagus dan berkualitas, Semarang salah 

satu kota yang banyak diminati oleh para pelajar yang ingin 

melakukan tingkat studi yang lebih tinggi. Seperti yang 

diinformasikan oleh Anita pada tanggal 24 Oktober 2017 

menyatakan bahwa Semarang memiliki 3 Universitas Negeri seperti: 

Universitas Diponegoro (Undip), Universitas Negeri Semarang 

(Unnes), dan UIN Walisongo (UIN Semarang), tidak hanya 

universitas negeri tetapi Semarang juga memiliki 11 Universitas 

Swasta salah satunya adalah Universitas Katolik Soegijapranata 

(UNIKA). 
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Saat berpindah ke kota lain untuk melanjutkan studi, 

mahasiswa perantau akan memulai semuanya dari awal, mulai dari 

mempersiapkan tempat yang akan ditinggali dan bagaimana 

berinteraksi dengan teman yang baru. Mahasiswa perantau menurut 

Devinta (2015, h.25) yaitu mahasiswa yang berasal dari lingkungan 

yang secara budaya berbeda dengan daerah tempat perantauan, 

mereka datang dengan tujuan kuliah, menetap dalam kurun waktu 

tertentu/untuk jangka waktu lama. Mahasiswa perantau dalam proses 

menempuh pendidikan di perguruan tinggi tentunya memiliki 

tantangan yang berbeda dari mahasiswa yang bukan merantau.  

Mahasiswa perantau lebih memiliki banyak tantangan dalam 

proses menempuh pendidikan di perguruan tinggi, dari pada 

mahasiswa yang bukan merantau. Lee,dkk (dalam Wening, 2016 

h.2) mengutarakan mahasiswa yang berasal dari luar daerah harus 

beradaptasi dengan budaya baru, pendidikan yang baru dan 

lingkungan sosial yang baru, yang dapat membawa beberapa 

perubahan dan menimbulkan tekanan yang mengakibatkan 

mahasiswa mengalami kebingungan untuk berinteraksi dengan 

lingkungannya. Interaksi sosial yang dilakukan mahasiswa perantau 

tidak selalu berjalan dengan baik. Sebagian mahasiswa akan merasa 

tertekan dengan ketidakmampuannya untuk beradaptasi dengan hal 

yang baru. 

Beck dan Young, (dalam Aprianti, 2012 h.11) mengatakan 

ketidakhadiran orang tua dan teman-teman merupakan situasi yang 

memengaruhi penyesuaian diri dan sosial pada mahasiswa perantau, 
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sehingga  perpisahan dengan keluarga dan teman-teman di 

lingkungan lama dapat menimbulkan perasaan kesepian yang 

menjadi salah satu faktor penyebab depresi yang dialami oleh 

mahasiswa. Beradaptasi dengan orang lain sangat berguna untuk 

kelangsungan hidup seorang mahasiswa perantau, dimana individu 

tersebut bisa mengenal teman baru dan lingkungan yang baru yang 

bisa menerima dirinya dan merasakan kehadiran orang lain.  

Peneliti melakukan observasi tentang perilaku mahasiswa 

perantau yang terlihat sering menyendiri, dan tidak bisa masuk 

dalam kelompok. Setelah itu peneliti melakukan wawancara, dan 

hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan lima mahasiswa 

pada tanggal 22 Februari 2018, di Fakultas Psikologi UNIKA 

Soegijapranata yang berasal dari luar Semarang, yaitu RD yang 

berasal dari Pekalongan, ML yang berasal dari Cirebon, TM yang 

berasal dari Medan, RA yang berasal dari Tegal, dan OA yang 

berasal dari Kudus.  

Diketahui bahwa 80% mahasiswa perantau pada awalnya 

merasa tidak nyaman pada saat datang pertama kali ke kota rantau. 

Ketidaknyamanan tersebut disebabkan oleh beberapa hal seperti, 

belum terbiasa jauh dari orang tua, tidak memiliki teman yang 

dikenal, dan sulit menyatu dengan lingkungan yang baru. 20% juga 

sempat berpikir untuk kembali ke kota asalnya, karena merasa tidak 

cocok dengan lingkungan barunya dan sulit untuk mendapatkan 

teman yang sesuai dengan individu tersebut. Wawancara yang 

dilakukan peneliti menunjukkan bahwa pentingnya hubungan 
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dengan orang lain untuk mahasiswa perantau. Seperti yang di 

katakan Ryff dan Keyes (1995, h. 720) bahwa salah satu kunci untuk 

mencapai kesejahteraan adalah memiliki hubungan yang positif 

dengan orang lain dan dukungan sosial mengacu pada keyakinan 

individu bahwa ada dukungan yang tersedia memiliki efek positif 

pada fungsi emosional dan fisik. 

Disamping perhatian dari orang tua, mahasiswa perantau juga 

membutuhkan perhatian dari orang lain, misalkan teman dekat. Pada 

mahasiswa perantau yang jauh dari orang tua perhatian teman dekat 

sangat dibutuhkan, maka mahasiswa memerlukan adaptasi yang baik 

terhadap lingkungan barunya untuk mendapatkan teman yang bisa 

mengerti dan menerima dirinya dengan baik. Tetapi, tidak jarang 

mahasiswa perantau gagal dalam melakukan interaksi sosial, dan 

sulit untuk beradaptasi dengan hal yang baru. Peplau dan Perlman 

(dalam Wening, 2016 h.2) mengatakan ketika individu kekurangan 

jaringan sosial itu menjadi pengalaman yang tidak menyenangkan, 

baik secara kualitatif maupun kuantitatif dan perasaan kesepian yang 

ditimbulkan telah dikaitkan adanya kesejahteraan psikologis 

(psychological well-being) yang rendah. 

Penelitian sebelumnya pernah dilakukan oleh (Wening, 2016) 

tentang hubungan antara dukungan sosial dengan subjective well-

being pada mahasiswa perantau di Universitas Soegijapranata 

Semarang mengakatakan bahwa ada hubungan yang signifikan 

antara dukungan sosial dengan subjective well-being pada 

mahasiswa perantau, kecenderungan yang terjadi adalah semakin 
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tinggi tingkat dukungan sosial pada mahasiswa perantau di 

Universitas Soegijapranata Semarang maka semakin tinggi pula 

subjective well-being pada mahasiswa perantau, perbedaan dengan 

penelitian ini adalah variabel tergantung yang dipakai, subjek yang 

dipakai dalam penelitian ini adalah semua mahasiswa perantau yang 

berada di lingkungan Universitas Soegijapranata Semarang, 

sedangkan yang peneliti lakukan lebih mengerucut ke salah satu 

fakultas. 

Well-being terdiri dari dua tradisi besar, satu tradisi berkaitan 

dengan kebahagiaan (hedonic well-being) dan satu tradisi berkaitan 

dengan potensi manusia (eudaimonic) (Ryan & Deci, 2001, h.143). 

Bidang ini diteliti oleh dua tokoh yang berbeda dengan dua 

perspektif dan paradigma yang berbeda. Tokoh pertama 

menggunakan istilah hedonism (Kahneman dkk, dalam Ryan & 

Deci, 2001, h.144) yang berpendapat bahwa well-being terdiri atas 

kenyamanan atau kebahagiaan. Pandangan kedua yang dinyatakan 

Waterman (dalam, Ryan & Deci, 2001, h.146) mengemukakan 

bahwa well-being lebih dari sekedar kebahagiaan, melainkan 

aktualisasi potensi manusia. Pandangan ini disebut eudaimonism 

yang menyatakan bahwa  well-being terbangun dari realisasi 

(daimon) seseorang. 

Ryan dan Deci (2001, h.147) menyatakan bahwa eudaimonic 

tidak semua pencapainan dorongan atau keinginan akan 

menghasilkan well-being ketika terpenuhi. Walaupun seseorang 

menikmati pemenuhan dorongan, tetapi tidak semua hasilnya 
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berdampak baik dan mendukung kesejahteraannya. Ryff dan Singer 

(2008, h.18) berpendapat bahwa model subjective well-being (SWB) 

sebagai model well-being hanya menggambarkan keadaan yang 

fungsi positifnya terbatas, dan SWB seringkali gagal menjadi 

indikator untuk kehidupan yang sehat. Oleh karena itu Ryff dan 

Singer (2008, h.19) menyatakan bahwa psychological well-being 

(PWB) berbeda dari SWB dan memformulasikan konsep well-being 

yang tidak sesederhana kenyamanan belaka, tetapi sebagai usaha 

untuk kesempurnaan yang merepresentasikan realisasi potensi 

seseorang. 

Ryff (dalam Celis, Becerra, Saucedo, Gaytán, Rodríguez, 

2016, h.716) menyatakan psychological well-being sebagai keadaan 

dimana seseorang memiliki evaluasi positif atas diri dan masa 

lalunya (self-acceptance), penguasaan lingkungan (environmental 

mastery), hubungan yang positif dengan orang lain (positive 

relations with others), ketetapan diri (autonomy), serta kepercayaan 

bahwa hidupnya memiliki tujuan dan makna (purpose in life), 

pertumbuhan dan perkembangan yang berkelanjutan sebagai seorang 

pribadi (personal growth). Sedangkan menurut pandangan 

Werdyaningrum (dalam Sari, 2015 h.47) Psycological well-being 

sebagai suatu dorongan untuk menggali potensi diri individu yang 

mampu menerima diri apa adanya, tidak terdapat gejala-gejala 

depresi, dan selalu memiliki tujuan hidup yang dipengaruhi oleh 

fungsi psikologi positif berupa aktualisasi diri, penguasaan 

lingkungan sosial dan penguasaan lingkungan.  



7 
 

 
      

Psychological well-being merupakan salah satu prediktor 

kualitas hidup karena psychological well-being memengaruhi 

keberhasilan individu dalam domain kehidupan (Pavot dan Diener, 

dalam Wening, 2016, h.4) oleh karena itu, untuk memahami faktor-

faktor yang mengarah pada kebahagiaan dan kepuasan hidup akan 

membantu individu untuk mencapai kesejahteraan secara psikologis. 

Salah satunya adalah dukungan sosial. Ryff (1989, h.1070) 

menyatakan individu yang sejahtera adalah individu yang dapat 

membangun hubungan positif dengan orang lain, yaitu hubungan 

yang didasari oleh kepercayaan, empati, dan kasih sayang yang kuat.   

Psyhological well-being juga dapat dipengaruhi oleh beberapa 

faktor seseorang/individu (Ryff 1989, h.1073)  antara lain: a) faktor 

demografis, b) dukungan sosial, c) evaluasi terhadap pengalaman 

hidup, d) locus of control (LOC), dan e) faktor religiusitas. Adapun 

faktor-faktor demografis yang memengaruhi psychological well-

being yaitu sebagai berikut: 1) usia, 2) jenis kelamin, 3) status 

ekonomi, dan 4) budaya.  

Dukungan sosial merupakan salah satu faktor yang 

memengaruhi psychological well-being. Uchino (dalam Vania & 

Dewi, 2014, h.5) mengatakan dukungan sosial mengacu pada 

kenyamanan, perhatian, penghargaan, atau ketersediaan bantuan 

kepada seseorang dari orang lain atau suatu kelompok. Stokes 

(dalam Gulacti, 2010, h.3845) mengungkapkan bahwa tersedianya 

dukungan sosial akan membuat individu merasa dicintai, dihargai 

dan menjadi bagian dari kelompok. Individu yang memiliki 
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dukungan sosial akan membuat individu mampu mengembangkan 

diri, menghadapi situasi dengan positif, mampu memecahkan 

masalah dan membuat individu menjadi sehat secara fisik. Dukungan 

sosial menjadi penyedia sumber daya berupa bantuan fisik dan 

psikologis untuk individu dalam situasi khusus, dan juga 

menyediakan kebutuhan sosial dasar dari individu, seperti cinta, 

kesetiaan, harga diri dan rasa menjadi bagian dari kelompok 

(Aksullu, dkk., dalam Gulacti, 2010, h.3845).  

Dukungan sosial memiliki pengaruh yang penting untuk 

psychological well-being dalam mencapai kesejahteraan secara 

psikologis dalam proses kehidupan individu, ketika individu 

mendapatkan dukungan sosial yang kuat maka psychological well-

being seorang individu akan meningkat. Melihat masalah yang 

dihadapi oleh mahasiswa perantau khususnya di lingkungan 

Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, peneliti tertarik untuk 

mengetahui psychological well-being mahasiswa perantau di 

Universitas Katolik Soegijapranta Semarang, mengingat cukup 

banyaknya mahasiswa perantau yang melanjutkan pendidikan di 

UNIKA Soegijapranata Semarang. Maka dari itu peneliti ingin 

mengetahui apakah ada hubungan antara dukungan sosial dengan 

psychological well-being pada mahasiswa perantau di Universitas 

Katolik Soegijapranata. 
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B. Tujuan Penelitian 

Menguji secara empirik hubungan dukungan sosial dengan 

psyhcological well-being pada mahasiswa perantau di UNIKA 

Soegijapranata Semarang. 

C. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis: Penelitian ini dapat berguna untuk 

perkembangan ilmu psikologi, pada bidang sosial khususnya 

dalam dukungan sosial dan psychological well-being. 

2. Manfaat Praktis: Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan 

terhadap mahasiswa dan Universitas Katolik Soegijapranata 

Semarang tentang dukungan sosial dan psychological well-being 

pada mahasiswa perantau. 




