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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Papua adalah salah satu pulau yang terbesar di Indonesia yang terbagi 

dalam dua provinsi besar,  yaitu Papua dan Papua Barat. Dari kedua provinsi 

tersebut telah terbagi menjadi beberapa kabupaten dan pemekaran kabupaten 

baru. Jelas bahwa pemekaran ini berfungsi sebagai pilihan strategis dalam 

mengembangkan dan meningkatkan sarana prasarana di daerah yang secara 

topografis sulit dijangkau. Secara otomatis akan tersedia akses untuk 

memperluas pembangunan di setiap aspek tatanan kehidupan masyarakat 

Papua dan menunjang daerah-daerah  dipelosok bumi Cendrawasih ini. 

Wilayah Indonesia bagian paling timur ini memiliki budaya yang beragam 

dan sumber daya alam yang berlimpah. Sumber daya alam yang kaya tersebut 

tidak diimbangi dengan sumber daya manusia yang mumpuni untuk 

mengelolanya.  

Menurut hasil penelitian  Pembangunan yang paling lemah adalah 

pada perekonomian, menurut data Produk Domestik Regional Bruto (PRDB) 

per kapita tahun 2010 meningkat 36, 33 % namun tidak membawa dampak 

positif bagi masyarakat Papua, karena pada tahun yang sama tingkat 

kemiskinan menduduki tingkat tertinggi di Indonesia. Walaupun telah 

diberikan berbagai bantuan dari pemerintah mulai dari dana alokasi, otonomi 

khusus dan lain sebagainya, namun tetap saja tidak optimal di lapangan. Hal 

ini dipicu pula oleh ketidak jelasan permasalahan di Papua yang hampir 
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setiap aspek berhubungan dengan politik yang terjadi disana (Lapona, 2008, 

h 2).   Dengan tingginya angka kemiskinan dan infrastruktur yang tidak 

memadai tentu saja akan berdampak pada indeks pembangunan manusia. 

Indeks pembangunan manusia disini ditekankan pada pemberdayaan sumber 

daya manusia yang berkualitas.  

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa terjadi kemunduran dalam 

berbagai aspek masyarakat Papua. Situasi psikologis dan fisik saling 

mempengaruhi penurunan tersebut.  Tentu saja ini  menimbulkan pengaruh 

pada pendidikan mahasiswa yang akan melanjutkan perkuliahan mereka. 

Mereka akan menemukan beberapa kesulitan dalam mengenal sistem dan 

proses belajar mengajar yang ada di perguruan tinggi yang berbeda jauh dari 

tempat asal mereka karena sebagian dari mereka merupakan siswa yang baru 

saja lulus, berkembang dengan budaya akademik berupa buku-buku paket 

dan cara belajar yang berbeda pula. Bahkan banyak siswa Papua yang tidak 

mengenyam pendidikan formal, yang mengalami putus sekolah dengan 

berbagai masalah sosial dan ekonomi terutama karena kekurangan tenaga 

pengajar daerah-daerah pedalaman di Papua dan Papua Barat, serta masalah-

masalah lainnya yang lebih kompleks sehingga mereka cenderung 

melakukan migrasi pendidikan dari daerah satu ke daerah lainnya untuk 

mengikuti pendidikan formal yang layak.  

Hal ini didukung oleh Fitri (2017) dalam penelitiannya bahwa 

berdasarkan data dari Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan 

Informal  (PAUDNI), terdapat sekitar 800 ribu anak-anak putus sekolah di 

Indonesia bagian timur. Selain itu kawasan Indonesia timur juga masih 

memiliki angka buta huruf yang tinggi. Bahkan 3 provinsi dengan persentase 
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tertinggi penduduk yang buta huruf berasal dari provinsi di Indonesia timur, 

yaitu Provinsi Papua (36,32%), Nusa Tenggara Barat (16,48%), dan Sulawesi 

Barat (10,33%). Sementara provinsi di Indonesia bagian timur lainnya juga 

memiliki persentase buta huruf diatas 5 %, yaitu: Nusa Tenggara Timur 

(10,33%), Gorontalo (5,05%), Sulawesi Tenggara (6,76%), dan Papua Barat 

(7,35%) . 

Sebagian besar mahasiswa Papua yang memutuskan untuk 

melanjutkan kuliah di luar Papua karena kebanyakan lembaga pendidikan 

tinggi (LPT)  yang telah dibangun sekian lamanya  didirikan negara 

Indonesia di Jawa.(Annur:2016). Oleh karena umur lembaga ini, lembaga ini 

memiliki keuntungan  dibandingkan dengan lembaga dalam pulau-pulau lain 

di Indonesia, oleh karena lembaga-lembaga ini  dapat ikut pengembangan 

ekonomi di Pulau Jawa. Selain itu, Ada pula beberapa alasan lain mengapa 

mahasiswa ingin keluar dari daerahnya guna melanjutkan kuliah mereka ke 

jenjang lebih tinggi. Biasanya alasan-alasan ini dilandasi dengan tujuan-

tujuan yang ingin dicapai (Tristram.2007.h.3-5).  

Dorongan dan dukungan ini menimbulkan banyak sekali tanggapan 

yang positif untuk mengembangkan cita-cita mereka. Apalagi akses yang 

tersedia di luar Papua, terutama di Pulau Jawa selalu berkembang. 

Ketersediaan fasilitas yang menunjang baik, dari media, perpustakaan, 

bahkan internet dan lain sebagainya. Mitasari(2017) menambahkan dalam 

jurnalnya, perlu dipertimbangankan bahwa setiap pengambilan keputusan 

dalam melanjutkan pembelajaran di luar kota yang jauh dari kebiasaan, 

keluarga ,dan tempat dibesarkan hanya bagian kecil dari tantangan yang 

sebenarnya. Tentu tidak terlepas dari kebudayaan,  masalah kemampuan 
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menunjukkan eksistensi diri dengan lingkungan baru, kebiasan hidup (gaya 

hidup), interaksi sosial, prasangka stereotype, perbedaan ras pengunaan 

bahasa bahkan proses perkembangan diri mereka . Hal-hal ini , disebut 

sebagai Culture Shock. 

Umumnya ketika seseorang mampu menunjukkan kepercayaan diri di 

lingkungan tempat tinggalnya , secara alamiah kemampuan tersebut 

menolongnya guna memahami bagaimana ia berinteraksi, berkomunikasi, 

menjalin relasi, berperan secara serasi dan realistis dalam menjalani 

kehidupan bersama-sama dengan masyarakat di lingkungan sehingga mereka 

akan mudah diterima secara sosial di lingkungan baru tersebut karena mampu 

mengikuti ritme dalam lingkungan itu. Hal ini, menjadi acuan bagi peneliti 

dalam penelitian ini, dimana masalah ketidakmampuan diri mahasiswa Papua 

dalam menunjukkan kepercayaan diri di lingkungan baru karena beberapa 

alasan seperti, karena keluar dari “ zona nyaman”, perasaan-perasaan tidak 

aman, perasaan takut gagal atau takut mencoba sesuatu yang baru, kurang 

memahami bahasa yang digunakan dalam percakapan, kesulitan berinteraksi 

dengan orang lain dalam lingkungan, dan lain sebagainya, mengakibatkan 

adanya kesukaran mengembangkan dirinya sendiri, lingkungan sosialnya, 

bahkan ke ranah akademik. Venus (2015) menuliskan bahwa komunikasi 

baik antara pelaku komunikasi atau antara pelaku komunikasi dengan 

lingkungan yang dihadapinya. Pesan komunikasi dapat dirancang sesuai 

dengan karakteristik mitra komunikasi. Lewat komunikasi, pesan 

komunikasi dapat mudah diterima atau sesorang memperoleh penerimaan 

sosial.  
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Menurut wawancara dengan salah satu mahasiswa etnis lain, ada 

kesan atau prasangka yang muncul bahwa mahasiswa Papua terutama 

berjenis kelamin laki- laki itu menakutkan, pemalas, dan mereka juga tidak 

mengikutsertakan diri dalam kegiatan tutorial di kampus. Lalu , berdasarkan 

hasil wawancara dengan E, seorang mahasiswa dari Universitas Diponegoro 

pada bulan Mei lalu, E mengutarakan bahwa “ dorang tidak bikin kita baik, 

dong juga menjauh, apa karna kita pu badan bau ka, trus dong tra  bisa ka 

pakai bahasa Indonesia klo bicara, trus dong pu cara lihat torang itu baru 

bicara bisik-bisik pakai dialek Jawa yang tong juga mengerti itu artinya 

menyindir torang, bah tong juga manusia, jangan kam nilai torang macam 

tong beda ka, coba kalo kam datang tinggal di Papua sana baru kam dapat 

bikin begitu,pasti kam tra suka” ( yang berarti mereka tidak diperlakukan 

secara baik karena bentuk fisik dan mereka mengharapkan berkomunikasi 

dengan bahasa Indonesia serta mereka pernah merasa di rendahkan oleh suku 

lain namun jika suku lain tersebut di posisi mereka pasti tidak menerima 

perlakuan seperti itu).  Sehingga timbul perasaan malu bahkan memilih 

menyendiri,tidak berani dan menutup diri untuk berinteraksi dengan orang 

lain. 

Tampak jelas bahwa peran persepsi orang baru dan prasangka sosial  

ditempat baru menjadi kendala utama yang membatasi mereka untuk berani 

menonjolkan diri di lingkungan. Jika mereka tidak sukses melakukan coping 

terhadap nilai-nilai maka individu tersebut berpotensi mengalami 

keterasingan. Keterasingan ini akan membuat individu atau kelompok 

tertentu menarik diri dan membatasi pergaulan dengan orang atau kelompok 

lain sebagaimana dengan hasil penelitian Krisyogi (2015) bahwa mahasiswa 
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etnis Papua bila ditengah masyarakat akan terlihat kasat mata secara fisik 

dengan ciri warna kulit hitam, rambut keriting, dan logat khas seakan 

memberi alasan bagi lingkungan barunya untuk meletakan suatu stereotip 

tertentu kepada mereka sehingga munculnya konsekuensi dari kehadiran 

mahasiswa etnis Papua ialah adanya stereotip, prasangka, deskriminasi, dan 

bias status etnis minoritas yang dimiliki sehingga akan mengalami hambatan-

hambatan dalam interaksi sosial yang menimbulkan seseorang menjadi  

merasa“ minder “. Pengalaman interaksi dengan warga sekitar melalui 

kehidupan sehari-hari menghasilkan penilaian-penilaian negatif terhadap 

etnis Papua.  

Jelasnya mereka mengalami hambatan secara psikologis berada di 

lingkungan tersebut karena adanya penilaian negatif yang melekat pada etnis 

Papua. Selain itu, penilaian negatif yang ada di lingkungan akan membuat 

hubungan antara warga sekitar  menjadi renggang. Hubungan yang renggang 

tersebut diawali oleh keputusan mahasiswa Papua yang enggan berinteraksi 

dengan warga sekitar dan lebih memilih berdiam diri di kamar atau bergaul 

dengan kelompok mereka sesama mahasiswa etnis Papua. Didukung pula 

oleh Abu (2005) menuliskan bahwa Kepercayaan pada diri sendiri diperkuat 

oleh sikap dan penilaian orang terhadap yang bersangkutan, dengan demikian 

keterbukaan untuk melakukan kontak sosial untuk memudahkan terciptanya  

kelemahan hubungan sosial. Kelemahan kemampuan perasaan untuk 

mengadakan kontak sosial  bersumber pada perasaan diri dan kesibukan diri 

sendiri sehingga kepercayan dirinya lemah 
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. Riggio, dkk (dalam penelitian Cheng, 2002) mengungkapkan  bahwa 

kemampuan sosial, dukungan sosial  serta penyesuaian diri secara psikologis 

mempengaruhi perasaan kesepian. Mereka menemukan bahwa mengurangi 

perasaan kesepian membutuhkan suatu keyakinan dan keberanian dalam 

proses interaksi sosial sehingga menumbuhkan rasa percayaan diri akibat dari 

perulangan sikap mental individu dalam menilai diri maupun obyek 

sekitarnya sehingga individu tersebut mempunyai keyakinan akan 

kemampuan dirinya untuk dapat melakukan sesuatu sesuai dengan 

kemampuannya. 

Bentuk lain yang menunjukan ketidakmampuan menunjukkan 

kepercayaan diri dalam diri mereka adalah tempat tinggal baru adalah  

umumnya mengalami stres psikologis sebagai pendatang dan bagian dari 

kelompok etnik minoritas karena mereka harus belajar memahami nilai dan 

norma budaya yang baru dan berperilaku sesuai dengan nilai dan norma 

tersebut.  

Gejala yang paling mudah diperhatikan adalah seseorang tampak 

mengalami kesulitan kepercayaan diri menghindari kontak mata, menolak 

untuk tampil dimuka umum, menghindari berkomunikasi, ada perasaan malu, 

merasa kurang yakin dengan dirinya sendiri, terdapat gangguan psikosomatis 

lainnya. Selain itu, ketidakmampuan berperan aktif untuk menunjukkan 

eksistensi dirinya sebagai bentuk rasa yakin akan kemampuannya dan berani 

tampil atau berperan aktif  secara efektif dalam kehidupan perkuliahaan 

dimana ada tuntutan untuk proaktif dalam kelas menurun yang menimbulkan 

penurunan pula  pada prestasi akademik yang tidak optimal, yang tidak sesuai 

dengan potensi yang dimiliki (Siswanto, 2007, h. 71). Hal ini diperkuat 
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dengan dengan data Indeks Prestasi Kumulatif ( IPK ) LPMAK Univeristas 

Soegijapranata Semarang bahwa Mahasiswa Papua yang masih aktif kuliah, 

yang diterima hingga saat ini menyatakan bahwa ada 15 orang mahasiswa 

Papua yang mendapatkan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 1,00 – 2,00. 

Kemudian sekitar 19 orang yang memiliki IPK 2,00 – 3,00. Lalu , sekitar 16 

orang yang tidak aktif dikarenakan telah pindah ke kampus lain dan pulang 

ke kampung halamannya.  

Bertolak dari hasil survey dari 30 Subjek yang telah di observasi oleh 

peneliti guna sebagai data pendukung dalam penelitian kuantitatif jika 

dibandingkan dengan kriteria penilain adalah sebagai berikut : 

Tabel 1. Hasil Data Survey Kepercayaan Diri 

Skor Kepercayaan Diri Jumlah Subjek 

1 - 25 12 subjek 

26 - 50 11 subjek 

51 - 75 6 subjek 

76 - 100 1 subjek 

 

Beradasarkan hasil observasi diatas maka diperoleh terdapat 12 subjek 

mahasiswa/I Papua yang mengidikasikan adanya pemasalahan dengan 

kepercayaan diri mereka, lalu 11 subjek lainnya dikriteria tidak memiliki ciri-

ciri kepercayaan diri atau dikatkan kurang, lalu untuk 6 subjek dinyatakan 

cukup memiliki kepercayaan diri dan hanya terdapat 1 subjek yang memiliki  

atau menunjukkan adanya ciri – ciri kepercayaan diri 

Didukung pula dengan hasil wawancara  yang dilakukan oleh peneliti 

secara lisan dan tertulis untuk melihat kehidupan  subjek sehari-hari, maka 

diperoleh hasil dari 30 mahasiswa/i terdapat 23 mahasiswa/i yang mengalami 
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masalah terkait dengan kepercayaan diri dalam menjalani perkulihaan dan 

kehidupan sosial mereka. Terlihat saat mereka mau mempersentasikan suatu 

tugas atau diskusi, mereka cenderung bicara dengan suara kecil, kadang tidak 

mengutarakan ide,kadang konten yang dibicarakan juga singkat dengan 

kalimat-kalimat dialek yang mereka sendiri tidak yakin.lebih memilih 

mengikuti apa kata teman-teman sekelas dari suku lainya. Hal ini didukung 

pula oleh sikap dan cara mereka mengungkapkan beberapa pemikiran tentang 

kesulitan yang dialami mereka selama melanjutkan studi di Semarang saat 

proses wawancara. Mereka cenderung merasa malu,gugup atau merasa takut, 

terbata-bata dalam menyampaikan sesuatu, atau menyuruh teman lain yang 

berbicara, lebih parahnya menggunakan bahasa daerah agar peneliti tidak 

memahami arti ungkapan, kadang diam dan sekedar mendengarkan, kadang 

mengalihkan pembicaraan atau isi konten pertanyaan yang di sampaikan 

penulis, adapula yang  kurang memahami apa isi dan maksud dari 

pertanyaan-pertanyaan tersebut. Mereka juga merasa kurang yakin dengan 

apa yang mereka utarakan, bahkan mereka terlihat ingin segera mengakhiri 

sesi wawancara.  

Berdasarakan paparan diatas bahwasanya mahasiswa Papua yang 

kuliah di Kota Semarang saat ini terlihat kurang mampu atau tidak memiliki 

keyakinan diri dengan adanya perasaan inferior entah karena kelompok 

minoritas dengan perbedaan-perdebaan yang mereka yakini berbeda  nilai-

nilai yang mereka anut, pengalaman-pengalaman yang mereka alami, cara 

membentuk konsep diri mereka, menyesuaikan diri dan lain sebagainya 

sehingga mempengaruhi mereka untuk mengembangkan kepercayaan diri. 

Penelitian sejenis ini cenderung belum dilakukan secara detail, dalam artian 
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indikator yang diteliti berbeda. Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk mencoba 

meneliti lebih lanjut. 

Penelitian tentang penyesuaian diri pada mahasiswa Papua yang telah 

dilakukan yaitu antara lain oleh Rayhanatul Fitri yang merupakan mahasiswa 

program Studi Psikologi Universitas Diponegoro Semarang dengan judul 

``Hubungan Antara Efikasi Diri Akademik dengan Penyesuaian Diri 

Akademik pada Mahasiswa Rantau dari Indonesia bagian Timur di Semarang 

``Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif terhadap 

124 mahasiswa menggunakan proporsional random sampling dengan analisis 

regresi sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efikasi diri akademik 

memberikan pengaruh yang efektif dalam mekanisme mahasiswa bagian 

timur tersebut dalam melakukan penyesuaian diri akademik di Universitas 

Diponegoro. 

Penelitian selanjutnya berjudul `` Studi Pola Penyesuian Diri 

Mahasiswa Luar Jawa di Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang `` 

dilakukan oleh Zuni Mitasari dan Yuswa Istikomayanti yang melihat 

bagaimana pola penyesuaian diri mahasiswa luar Jawa yang kuliah di 

Universitas Tribhuwana Tunggadewi. Penelitian menggunakan deskriptif 

kualitatif, dengan pengambilan data memakai metode sampel bertujuan 

dengan instrumen angket serta wawancara. Hasil penelitiannya berupa 

culture shock dengan adanya perubahan kebiasaan, bahasa, budaya, dan lain 

sebagainya serta uapaya-upaya yang dilakukan oleh subjek penelitian 

tersebut dalam mengatasi masalah menyesuaikan diri. 

Penelitian sejenis lainnya dari Fakultas Psikologi Universitas 

Diponegoro Semarang yang dilakukan oleh Stevan Krisyogi Barimbing dan 
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Yohanis Franz La Kahija Tahun 2015 berjudul `` Pengalaman Penyesuaian 

Sosial Mahasiswa Etnis Papua di Kota Semarang``. Perbedaannya adalah 

penelitian ini dilakukan secara pendekatan kualitatif fenomenologis dengan 

subyek penelitian berjumlah 3 mahasiswa etnis Papua, sedangkan peneliti 

menggunakan konsep kuantitatif dengan menggunakan dua variabel. 

Berdasarkan uraian di atas yang menjelaskan bahwa faktor  resiko 

yang ditimbulkan dari permasalahan kepercayaan diri pada mahasiswa  yang 

dipengaruhi oleh faktor lainnya seperti penyesuaian diri dalam menunjukkan 

performanya di lingkungannya maka peneliti menjadi lebih tertarik untuk 

meneliti lebih lanjut bagaimana kepercayaan diri Mahasiswa Papua di  Kota 

Semarang ditinjau dari penyesuaian diri ? 
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B. Tujuan 

Bertitik tolak dari permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui Kepercayan Diri mahasiswa Papua di Kota Semarang 

ditinjau dari Penyesuaian Diri. 

C. Manfaat 

1. Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi bidang 

akademik terutama bidang ilmu psikologi pendidikan, Psikologi 

Kepribadian, dan Psikologi kesehatan mental. 

2.      Praktis 

Penelitian ini sekiranya dapat menjadi referensi untuk mengatasi 

persoalan penyesuaian diri pada mahasiswa terhadap lingkungan, 

memberikan gambaran dalam upaya menghadapi berbagai kesulitan yang 

ditimbulkan karena ketidakmampuan dalam menyesuaikan diri dengan 

keterkaitannya dengan indikator kepercayaan diri, memberikan landasan atau 

sebagai acuan dalam penelitian selanjutnya dan hal-hal lainnya yang terkait 

dengan kemampuan diri dalam menyesuaikan diri. 

 

 

 

 

 

 


