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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Semua manusia menjalani semua tahap perkembangan yang 

harus dilaluinya, termasuk salah satunya tahapan yang dilalui oleh 

mahasiswa. Dimana mahasiswa memiliki perubahan emosional yang 

tidak seimbang dan tidak stabil dalam berusaha mencari identitas diri 

dengan menjadi pusat perhatian, menonjolkan diri, mempunyai cita-

cita yang sangat tinggi, bersemangat, dan dengan mudah menerima 

informasi dari luar untuk dirinya sendiri tanpa memikirkan lebih lanjut 

atau lebih seringnya dikatakan sebagai masa labil (Hurlock, 1980). 

Mahasiswa diharuskan melakukan interaksi yang seimbang 

antara dirinya dengan lingkungan baru di sekitarnya. Hal ini dilakukan 

agar mahasiswa mampu untuk melakukan penyesuaian diri di 

lingkungan sekitarnya. Menurut Baker dan Siryk (dalam Puspita, 

2014) penyesuaian diri adalah bagaimana seseorang menjalani 

kesejahteraan dalam berhubungan hal akademik, sosial, komitmen 

terhadap institusi, dan stabilitas emosi. 

Menurut Lazarus (dalam Fuad & Zarfiel, 2013) penyesuaian 

diri sendiri merupakan bagian proses psikologis individu dengan 

mengatur segala macam tuntutan atau tekanan. Dalam pandangan 

Allport mengenai penyesuaian diri, setiap individu mempunyai cara 

penyesuaian diri yang berbeda dan unik dalam lingkungannya. Di 

dalam proses penyesuaian diri dapat memunculkan berbagai macam 

emosi tersendiri yang kuat seperti stress emotions yaitu marah, takut, 

cemas, malu, dan merasa bersalah.
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Bagi mahasiswa, penyesuaian diri di lingkungan perguruan 

tinggi merupakan salah satu proses yang harus dilakukan. Setiap 

mahasiswa memiliki cara untuk menyesuaikan diri dengan caranya 

sendiri. Dalam menyesuaikan diri mahasiswa membutuhkan kesiapan 

secara psikologis maupun sosial. Hal ini dikarenakan tuntutan 

penyesuaian diri menghasilkan kemampuan mahasiswa untuk hidup 

dan bergaul secara wajar terhadap lingkungannya, sehingga puas 

terhadap diri sendiri dan lingkungannya.  

Menurut Chickering dan Schlossberg (dalam Fuad & Zarfiel, 

2013) teori perkembangan mahasiswa memiliki tujuh tugas 

perkembangan yang wajib djalani oleh mahasiswa, yaitu 

mengembangkan kompetensi, berkembang dari autonomy menuju 

interpendence, mengatur emosi, mengembangkan  hubungan 

interpersonal yang lebih matang, menetapkan identitas, 

mengembangkan integritas, dan mengembangkan tujuan hidup 

mahasiswa tersebut. 

Sebagian besar mahasiswa berhasil melewati penyesuaian diri 

dengan kehidupan perkuliahan, masih banyak yang mengalami 

gangguan emosi jangka panjang dan depresi. Ditemukan bahwa 

mahasiswa tingkat awal lebih mudah mengalami stres daripada 

mahasiswa senior (Gall, Evans, & Bellerose, 2000). 

Menurut Brouwer (dalam Siswanto, 2007) mencatat beberapa 

masalah yang harus diperhatikan oleh mahasiswa dalam kaitannya 

dengan penyesuaian diri dengan situasi dan status baru yang dihadapi 

oleh mahasiswa. Kegagalan dalam melakukan penyesuaian diri dari 

beberapa masalah tersebut dapat menimbulkan tekanan mental bagi 

mahasiswa yang bersangkutan. Seperti perbedaan cara belajar saat 

SMA dan mahasiswa, perpindahan tempat, mencari teman atau hal-

hal baru yang berkaitan dengan pergaulan, perubahan relasi dari yang 
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bersifat pribadi menjadi fungsional, pengaturan waktu dikarenakan 

menjadi mahasiswa sebagian besar bebas mengatur waktu, dan nilai-

nilai hidup. Masalah-masalah tersebut bisa menjadi sumber tekanan 

atau stres dan membangkitkan emosi tersendiri bagi mahasiswa. 

Bila mahasiswa tersebut gagal menangani tekanan yang ada, 

maka mahasiswa akan mengalami gangguan dan hambatan yang 

bermacam-macam bentuknya, mulai dari kekurangmampuan untuk 

menunjukkan hasil yang optimal dalam belajar atau gangguan-

gangguan psikis, seperti gangguan suasana perasaan (Maslim dalam 

Siswanto, 2007) yang berakibat misalnya munculnya simptom-

simptom depresi. 

Perasaan depresi merupakan pengalaman yang cukup umum di 

kalangan mahasiswa. Mengutip penelitian Beck dan Young (dalam 

Siswanto, 2007) dikatakan tiga perempat dari seluruh mahasiswa 

merasa depresi pada beberapa waktu selama tahun sekolah. 

Saputra (2013) mengatakan bahwa mahasiswa yang kesulitan 

menyesuaikan diri bisa mengalami gangguan interaksi dengan 

lingkungannya baik dengan dosen, senior, teman sebaya, ataupun 

dengan junior. Gangguan interaksi tersebut bisa menyebabkan proses 

akademis yang terhambat baik untuk dirinya sendiri dan dalam 

pengerjaan tugas kelompok dengan teman, dan menjadi orang yang 

krisis identitas. 

Menurut Kartono (1985) penyesuaian diri merupakan usaha 

untuk menghindari konflik dan masalah bagi individu dan lingkungan. 

Dengan ditambahkan oleh Gerungan (2002) bahwa penyesuaian diri 

merupakan suatu usaha yang dilakukan manusia untuk mengubah 

keadaan diri dan keinginannya agar sesuai dengan keadaan dan 

keinginan lingkungan. Dymon (dalam Putri, 2010)  mengatakan 
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bahwa orang yang baik penyesuaian dirinya akan dianggap memiliki 

sifat yang optimis, fleksibel, dan memiliki kematangan emosi. 

Adapun penyesuaian diri antara remaja perempuan maupun 

remaja laki-laki tentu berbeda. Menurut Bee (1989) remaja 

perempuan memiliki sifat suka menolong dan lebih mudah bersosial. 

Sebaliknya tingkah laku sosial pada remaja laki-laki memperlihatkan 

sikap lebih agresif, dominan, kompetitif, suka untuk mengambil 

resiko, dan menyukai hal-hal yang baru. Dengan perilaku remaja laki-

laki yang lebih agresif, kurang peka dengan sekelilingnya dominan 

membuat anggapan remaja laki-laki kurang mampu melakukan 

penyesuaian diri dibandingkan remaja perempuan yang lebih mudah 

diterima oleh masyarakat karena remaja perempuan mengerti apa 

yang menjadi tuntutan masyarakat sehingga dianggap lebih mampu 

menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya. 

Asyanti, dkk (dalam Fuad & Zarfiel, 2013) mengemukakan hal 

yang sama bahwa terdapat perbedaan dalam penyesuaian diri antara 

perempuan dan laki-laki. Perempuan cenderung lebih mudah untuk 

melakukan penyesuian sosial dibandingkan laki-laki karena 

perempuan mempunyai perasaan yang lebih peka dibandingkan laki-

laki sehingga lebih mudah menghayati perasaan orang lain dan 

cenderung mempunyai hubungan sosial yang lebih akrab 

dibandingkan laki-laki. 

Dari penelitian Tidjan (Saputra, 2013) tentang perbedaan 

penyesuaian diri siswa laki-laki dan siswa perempuan SMA Negeri 9 

Yogyakarta tahun ajaran 2009/2010. Sampel penelitian ini ada 350 

orang siswa yang terdiri dari: siswa kelas satu berisi 113 orang siswa 

dan siswa kelas dua 128 orang siswa. Sampel penelitian dilakukan 

secara stratified proportional random, dengan teknik undian. Dengan 

kesimpulan akhir bahwa ada perbedaan penyesuaian diri siswa laki-
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laki dan perempuan di SMA NEGERI 9 Yogyakarta tahun ajaran 

2009/2010 bahwa siswa perempuan lebih cepat menyesuaikan dirinya 

dalam lingkungan. 

Berdasarkan uraian diatas, penyesuaian diri sangatlah penting 

karena merupakan faktor perkembangan bagi semua orang. Namun, 

didalam kehidupan sehari-hari tetap terjadi perbedaan yang mendasar 

diantara mahasiswa laki-laki dan perempuan dalam penyesuaian diri. 

Dimana mahasiswa perempuan lebih cepat dalam menyesuaikan 

dirinya dalam lingkungan sekitar dibandingkan mahasiswa laki-laki. 

Oleh karena itu, berdasarkan pernyatan yang sudah dipaparkan 

sebelumnya, maka penulis ingin mengetahui perbedaan penyesuaian 

diri pada mahasiswa berdasarkan jenis kelamin di dalam lingkungan 

kampus. Maka, peneliti akan melakukan penelitian dengan judul 

“Perbedaan Penyesuaian Diri Mahasiswa Berdasarkan Jenis Kelamin 

di Perguruan Tinggi.” 

 

B. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini memiliki tujuan untuk meneliti apakah ada 

perbedaan jenis kelamin mahasiswa dalam penyesuaian diri di 

perguruan tinggi. 

 

C. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah kajian pengetahuan 

dan pengembangan disiplin ilmu psikologi khususnya di bidang 

Psikologi Sosial yang berkaitan dengan penyesuaian diri di 

perguruan tinggi. 
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2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi 

mahasiswa laki-laki maupun perempuan dalam melakukan 

penyesuaian diri berkuliah di perguruan tinggi.


