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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Menurut Maria (2008) manusia merupakan mahluk sosial yang 

selalu membutuhkan interaksi dengan sesama dan lingkungan di 

sekitarnya, sehingga harapannya manusia dapat menjalin hubungan yang 

baik satu dengan yang lainnya. Adanya hubungan yang baik akan 

menciptakan lingkungan yang baik pula, yaitu berawal dari hubungan 

dalam keluarga, dengan teman sebaya, dan dengan masyarakat di sekitar. 

Begitu juga sebaliknya, ketika hubungan yang terjalin sudah tidak baik, 

maka lingkungan yang ada juga menjadi tidak sehat. 

Teori dari Erikson (dalam Santrock, 2007) bagian kepercayaan 

versus ketidakpercayaan merupakan tahap pertama dari perkembangan 

psikososial di masa bayi satu tahun pertama. Perasaan percaya 

menimbulkan perasaan nyaman secara fisik dan perasaan takut serta ragu 

terhadap masa depan. Selama masa bayi, kepercayaan akan menentukan 

harapan seumur hidupnya di dunia sebagai tempat tinggal yang 

menyenangkan. 

Manusia dan berafiliasi adalah dua hal yang saling berhubungan. 

Berafiliasi merupakan sebuah kebutuhan yang melibatkan orang lain dan 

akan menghasilkan interaksi antar sesama. Menurut Murray (dalam 

Baron & Byrne, 2004) perilaku berafiliasi yaitu ketika seseorang 
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membentuk sebuah pertemanan dan bersosialisasi, berinteraksi dengan 

banyak orang, bekerja sama dan berkomunikasi dengan orang lain 

dengan cara yang bersahabat. 

Perilaku berafiliasi berkembang cepat dan mengalami perubahan 

yang pesat saat individu memasuki bangku perkuliahan yaitu usia 18-22 

tahun. Pada usia ini mahasiswa melakukan penyesuaian diri pada 

lingkungan sekitarnya, berusaha bebas dari keluarga, tidak bergantung 

kepada kedua orang tua, bertanggung jawab sendiri atas perbuatannya, 

menjalin hubungan persahabatan, mengikuti organisasi sosial, dan 

menyukai lawan jenis, dengan demikian bahwa seorang mahasiswa 

memenuhi kebutuhan berafiliasinya dengan teman sebaya dengan 

beberapa perilaku afiliasi di atas. Ketika faktanya belum bisa mandiri 

dengan kebutuhannya, belum bisa bertanggung jawab dengan apa yang 

telah dilakukan, tidak memiliki banyak sahabat atau teman dekat, kurang 

aktif dalam organisasi sosial, maka dapat dikatakan perilaku afiliasinya 

rendah (Maria, 2008). 

Adanya motivasi afiliasi, akan memberikan tujuan pada tingkah 

laku seorang mahasiswa, contohnya mampu menyalurkan energinya 

untuk menyelesaikan tugas-tugas akademis, mengembangkan hubungan 

sosial dengan orang lain, diterima oleh lingkungan sosialnya serta 

meningkatkan rasa ingin tahunya, karena termotivasi untuk memenuhi 

kekurangan yang ada dalam dirinya. Dengan begitu emosi positif yang 

ada di dalam diri seseorang dapat tersalurkan kepada hal-hal positif yang 

bermanfaat bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Tidak 

dipungkiri bahwa setiap orang ketika menyalurkan emosi positif yang 
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ada dalam diri, tidak dapat selalu diterima oleh orang disekitarnya 

dengan positif pula. 

Remaja, dalam hal ini adalah mahasiswa, yang memiliki 

kebutuhan afiliasi tinggi akan selalu mencari teman, serta berusaha untuk 

mempertahankan hubungan tersebut. Perilaku afiliasi ini berhubungan 

dengan rasa khawatir yang dirasakan setiap orang. Perilaku berafiliasi 

dengan orang lain dapat mengurangi rasa kekhawatirannya, hal ini 

disebabkan karena dukungan dari orang-orang di sekitar, seperti 

dukungan keluarga dapat mendorong mahasiswa untuk terus 

berkembang dimanapun ia berada dengan caranya sendiri (Purwaningsih, 

Fadjeri, & Koesdyantho, 2016).  

Seorang mahasiswa Psikologi yang nantinya akan menjadi 

Sarjana Psikologi dan bahkan melanjutkan ke jenjang berikutnya, 

seharusnya memiliki perilaku afiliasi yang tinggi, karena akan selalu 

berhubungan dengan orang lain, membantu dan bekerja sama dengan 

orang lain. Lalu apa yang akan terjadi bila seorang mahasiswa Psikologi 

memiliki perilaku afiliasi yang rendah, jarang melakukan interaksi 

dengan orang lain, lebih suka berdiam diri, dan tidak peduli dengan orang 

lain. Oleh karena itu seorang mahasiswa Psikologi harus memiliki 

perilaku afiliasi yang tinggi. 

Menurut Mc Clelland (dalam Laila, 2014) perilaku afiliasi 

seseorang yang rendah lebih suka melakukan aktivitas seorang diri, 

jarang berinteraksi dengan orang lain, menghiraukan pendapat dari orang 

lain dan percaya pada dirinya sendiri tentang pendapatnya dalam sebuah 

diskusi. Kemudian pendapat dari Murray (Anonim, tt) ciri-ciri perilaku 
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afiliasi yang rendah yaitu merasa puas sendirian, tidak berusaha 

mempertahankan hubungan dengan orang lain, dan tidak peduli untuk 

membuat orang lain bahagia. 

Terdapat berita yaitu seorang mahasiswi bernama Tia diberikan 

fasilitas antar jemput dengan supir saat ia akan pergi kemanapun, baik ke 

kampus atau sekedar jalan-jalan. Tia pada awalnya merasa dimata-matai 

oleh keluarganya, namun lambat laun Tia menikmati fasilitas tersebut. 

Jika sang supir tidak ada, Tia hanya berdiam diri di rumah, dan tidak 

ingin kemana-mana karena merasa takut pergi sendirian. Tia tidak peduli 

dengan anggapan teman-temannya mengenai kehidupan pribadinya 

(Setianingsih, 2011). Berita tersebut menjelaskan bahwa seseorang yang 

bergantung dengan fasilitas orang tua, jika tidak ada tidak bisa 

melakukan apa-apa. Hal tersebut menandakan bahwa mahasiswa tersebut 

memiliki perilaku afiliasi yang rendah. 

Ada beberapa kasus serupa yang ditemukan di Fakultas Psikologi 

Universitas Katolik Soegijapranata Semarang yaitu seperti mahasiswa A 

yang jarang melakukan interaksi dengan lingkungan sekitar, bahkan 

merasa nyaman dengan dirinya sendiri tanpa ada interaksi dengan orang 

lain, melalui media sosial pun hanya mencari tahu informasi saja dan 

tidak ingin melakukan interaksi dengan orang lain. 

Peneliti juga telah mewawancarai seorang mahasiswa berinisial H 

pada hari Selasa, 28 November 2017 pukul 16.00 di rumah peneliti 

tentang keadaan keluarga dan lingkungan sosialnya. H mengatakan 

bahwa saat di rumah jarang sekali berbincang membahas kuliah atau hal 

lainnya dengan orang tua. Sekalipun membahas hal yang serius, ke dua 
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orang tuanya selalu mengalihkan pembicaraan. Selama di rumah H lebih 

sering berada di dalam kamarnya, dibandingkan berkumpul dengan ke 

dua orang tuanya di ruang keluarga. H hanya stalking di media sosial, 

tanpa melakukan interaksi dengan orang lain, seperti chat, komentar dan 

telepon. Lalu H bercerita bahwa dirinya tidak berminat untuk mengikuti 

kegiatan yang dilakukan Fakultas maupun Universitas karena tidak 

didukung oleh ke dua orang tuanya, mereka selalu tidak peduli ketika H 

membahas yang berhubungan dengan kuliahnya. Hubungan H dengan 

teman-temannya pun hanya sebatas keluar bermain saja, jarang terlibat 

obrolan serius mengenai perkuliahan, keluarga, maupun masalahnya 

sendiri. H bercerita bahwa hanya ada dua orang saja yang benar-benar 

mengerti tentang dirinya dan keluarganya. 

Lalu masih ada beberapa mahasiswa yang peneliti temukan 

seperti tidak peduli dengan kegiatan di luar perkuliahan, jarang 

berkumpul dan mengobrol dengan teman-teman sekelas, dan sulit 

melakukan interaksi dengan orang yang baru dikenal. 

Hal-hal tersebut di atas menunjukkan bahwa mahasiswa tersebut 

memiliki perilaku afiliasi yang rendah. Pada dasarnya mereka sedang 

mempelajari ilmu psikologi yaitu studi ilmiah mengenai perilaku. 

Definisi perilaku adalah segala sesuatu yang dilakukan dan dapat diamati 

secara langsung (King, 2016). Berdasarkan pengertian tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa mahasiswa juga belajar berinteraksi dengan orang 

lain secara langsung, yang harapannya dapat mempelajari perilaku orang 

lain. Artinya ketika mahasiswa dapat melakukan interaksi, membuat 

hubungan baik, melakukan kerja sama dengan orang lain secara 
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langsung, hal itu menunjukkan bahwa perilaku afiliasinya tinggi, tidak 

demikian dengan beberapa kasus yang disebutkan di atas bahwa perilaku 

afiliasinya rendah. 

Menurut Taylor (2006) perilaku afiliasi yang rendah dapat 

meningkatkan kematian seseorang, sedangkan perilaku afiliasi yang 

tinggi membawa keuntungan untuk kesehatan, termasuk mengurangi 

risiko kematian. Keuntungan selanjutnya yaitu dapat melakukan aktivitas 

sehari-hari tanpa hambatan, dan tetap dapat membuat hubungan baik 

dengan lingkungan. Hal ini didukung oleh hasil penelitian Wirth dan 

Schultheiss (2006) bahwa perilaku afiliasi yang membuat seseorang 

dekat satu sama lain dapat meningkatkan hormon progesteron, di mana 

hormon progesteron dapat mengurangi stres. Ketika mahasiswa memiliki 

masalah maka segala aktivitas akan terganggu, oleh sebab itu pentingnya 

memiliki perilaku afiliasi yang tinggi agar dapat mengurangi stres. 

Seseorang memiliki perilaku afiliasi tinggi karena memiliki 

hubungan dengan keluarga yang baik seperti menghabiskan waktu 

bersama, berinteraksi dalam berbagai kondisi, saling menyediakan 

dukungan emosional, melibatkan unsur pengetahuan, informasi serta hal-

hal bersifat fisik dan materi, sering disebut dengan dukungan sosial 

keluarga (Faturochman & Nurjaman, 2018). 

Keluarga merupakan tempat yang utama ketika mengawali proses 

belajar, seperti belajar berbicara dan berjalan saat kecil, lalu belajar 

menghadapi suatu permasalahan di keluarga, dan masih banyak lainnya. 

Keluarga juga sangat menentukan berkembangnya kepribadian sesorang 

akan mengarah ke hal baik atau sebaliknya. Oleh karena itu, dukungan 
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sosial keluarga sangat dibutuhkan seseorang ketika sedang mencari jati 

dirinya. 

Menurut Sarason (dalam Baron & Byrne, 2005) dukungan sosial 

keluarga merupakan kenyamanan secara fisik dan psikologis yang 

diberikan oleh keluarga. Berhubungan dengan orang lain adalah sumber 

dari rasa nyaman ketika sedang merasa tertekan. Jadi di dalam keluarga 

akan terjadi hubungan yang hangat, saling menjaga dan merasa aman 

satu sama lain sehingga menciptkan emosi positif ke semua anggota 

keluarga. Sumber dukungan sosial yang paling utama bagi seseorang 

berasal dari keluarga, karena keluarga merupakan lingkungan terdekat 

dan memiliki hubungan yang berlangsung seumur hidup. 

Sebuah keluarga biasanya terjadi komunikasi yang baik antar satu 

dengan yang lainnya. Tidak jarang pula di dalam keluarga terjadi 

kesenjangan antara orang tua dan anak-anak. Mereka mulai 

membandingkan dirinya dengan kakak atau adiknya dan sering melawan 

apa yang dikatakan oleh orang tua. Di sinilah peran orang tua untuk 

memperhatikan kesenjangan ini agar anak-anak tetap mendapatkan rasa 

aman dan nyaman di keluarga dan tidak mencari perlindungan dari luar. 

Peran keluarga di sini sangat dibutuhkan oleh seseorang yang 

sedang membutuhkan dukungan saat mendapatkan sebuah permasalahan 

atau saat mendapatkan hal-hal baru yang belum pernah ditemui 

sebelumnya. Ketika seseorang sudah dapat menyelesaikan masalahnya 

sendiri dengan adanya bantuan dukungan keluarga secara langsung 

maupun tidak langsung, maka untuk ke depannya ia sudah mandiri dalam 

menghadapi masalah. Hal tersebut dapat terjadi karena sudah didukung 
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oleh keluarganya untuk melakukan apa yang akan ia lakukan, dan ketika 

mendapat sebuah masalah dibantu dengan support dari orang tua. 

Berdasarkan permasalahan yang ada di atas, peneliti ingin 

meneliti hubungan antara dukungan sosial keluarga dengan perilaku 

afiliasi pada mahasiswa. 

 

B. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan 

antara dukungan sosial keluarga dengan perilaku afiliasi pada 

mahasiswa. 

 

C. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah dapat menjadi 

referensi bagi perkembangan di bidang psikologi sosial dan 

pendidikan khususnya mengenai perilaku afiliasi mahasiswa. 

 

2. Manfaat Praktis 

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah dapat memberi 

referensi terhadap permasalahan perilaku afiliasi pada mahasiswa 

dan kemudian dapat menyelesaikan permasalahan tersebut.


