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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.01. Latar Belakang Masalah 

Setiap individu diciptakan dengan kemampuan yang beragam, baik itu 

berupa soft skill maupun hard skill. Seiring dengan bertambahnya usia, individu 

mempunyai keinginan untuk mengembangkan dirinya menjadi lebih baik. Hal ini 

bertujuan agar individu mempunyai bekal dimasa mendatang untuk menjalani 

kehidupannya. Salah satu cara untuk membentuk individu yang berkualitas yaitu 

melalui pendidikan dan proses belajar yang baik serta jenjang yang lebih tinggi. 

Perwujudan pendidikan yang lebih tinggi dapat diperoleh melalui generasi muda 

yang telah menyelesaikan pendidikan di bangku SMA kemudian melanjutkan 

pendidikan di perguruan tinggi. 

Menurut Departeman Pendidikan Nasional (2009) seiring dengan 

berjalannya waktu jumlah perguruan tinggi di Indonesia terus mengalami 

peningkatan, baik itu meliputi perguruan tinggi negeri maupun swasta. Namun 

bertambahnya jumlah perguruan tinggi tersebut tidak diimbangi dengan 

persebaran yang merata, karena masih terpusat di kota-kota besar saja. Seperti 

yang dikemukakan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh 

(Prihantoro, 2014), beliau mengemukakan bahwa perguruan tinggi negeri (PTN) 

yang ada di Indonesia belum sepenuhnya tersebar secara merata, masih banyak 

perguruan tinggi yang berpusat di kota-kota besar. Hal tersebut membuat para 

remaja maupun generasi muda harus pergi ke kota-kota besar guna melanjutkan 

pendidikan di jenjang perguruan tinggi. Hal ini membuat mereka mau tidak mau 

harus meninggalkan daerah asalnya untuk merantau dalam kurun waktu tertentu. 
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Merantau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti 

pergi ke negeri (daerah) lain, untuk mencari penghidupan, ilmu dan sebagainya. 

Sedangkan perantau merupakan orang yang mencari penghidupan, ilmu dan 

sebagainya di negeri (daerah) lain. Konsep merantau ini mempunyai enam unsur 

pokok, yaitu pergi meninggalkan daerah asalnya, berdasarkan keinginan diri 

sendiri, memiliki jangka waktu tertentu bisa lama atau dalam jangka waktu yang 

tidak lama, bertujuan untuk mencari penghidupan, mencari ilmu serta 

pengalaman, dan yang terakhir pada umumnya bermaksud untuk pulang kembali 

ke daerah asal (Naim, 1984). 

Terdapat dua alasan mengapa seseorang memilih merantau yaitu karena 

faktor internal (adanya keinginan dari diri sendiri) dan faktor eksternal (adanya 

ajakan dari teman atau mendengar berita dari media yang kemudian 

membuatnya tertarik untuk merantau) (Forster & Lavie, 2014). Selain itu, hasil 

wawancara dalam suatu surat kabar menyatakan bahwa terdapat beberapa 

alasan seseorang memutuskan untuk merantau, antara lain yaitu ingin 

mendapatkan pekerjaan, ingin mendapatkan pendidikan yang layak, kisah 

percintaan, daerah tempat tinggal rawan bencana, konflik daerah dan kekuasan 

(Irawati, 2013). 

Individu yang pergi dan tinggal di daerah lain untuk menuntut ilmu di 

perguruan tinggi guna mencapai suatu keahlian tertentu baik itu di tingkat 

diploma, sarjana, magister maupun spesialis disebut sebagai mahasiswa 

perantauan (Budiman, 2006). Mahasiswa dalam Peraturan Pemerintah RI No. 30 

tahun 1990 merupakan seorang peserta didik yang terdaftar serta belajar pada 

sebuah perguruan tinggi tertentu. Paha tahap ini usia mahasiswa yaitu berkisar 

antara 18 – 25 tahun, dan pada tahap ini para mahasiswa melakukan pencarian 
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jati diri serta memantapkan diri atas pilihan hidupnya (Yusuf, 2012). Fenomena 

mahasiswa perantauan pada umumnya bertujuan untuk meraih kesuksesan 

melalui kualitas pendidikan yang lebih baik sesuai dengan bidang yang diminati, 

serta sebagai usaha pembuktian diri sebagai seseorang yang dewasa, mandiri 

dan bertanggung jawab dalam membuat keputusan (Santrock, dalam Lingga & 

Tuapattinaja, 2012). 

Dalam lingkungan yang baru mahasiswa perantauan tentunya 

menghadapi tantangan yang berbeda dari mahasiswa yang bukan perantauan. 

Aprianti (dalam Saniskoro & Akmal, 2017) menemukan bahwa menyesuaikan diri 

dengan kebudayaan tuan rumah cukup sulit. Para mahasiswa yang tinggal di 

perantauan harus bisa bertahan hidup dan menyesuaikan diri dengan lingkungan 

baru. Beberapa tantangan yang harus dihadapi antara lain seperti pola hidup, 

interaksi sosial, pergaulan, perbedaan budaya, perbedaan cara belajar, 

perbedaan norma yang membuat individu harus bisa berdapatasi dengan baik. 

Selain itu para mahasiswa yang hidup di perantauan juga dituntut untuk hidup 

mandiri, karena mereka jauh dari anggota keluarganya. 

Penelitian yang dilakukan oleh Lin dan Yi (dalam Saniskoro & Akmal, 

2017) mendapatkan bahwa pada umumnya mahasiswa perantauan mengalami 

masalah yang unik yaitu masalah psikososial. Masalah psikososial tersebut 

antara lain seperti belum terbiasa dengan gaya serta norma sosial yang ada, 

perubahan pergaulan, proses penyesuaian diri yang dapat menimbulkan 

masalah intrapersonal maupun interpersonal. Selain itu dalam menjalani 

kehidupan di perguruan tinggi tidak terlepas dari berbagai tantangan di bidang 

akademik, antara lain seperti cara belajar yang berbeda, proses perencanaan 

studi, pengenalan berbagai tata cara serta peraturan sistem akademik yang baru, 
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tugas yang lebih banyak dan persaingan yang semakin ketat, serta standar 

kualitas yang lebih tinggi (Mudhovozi, 2012). 

Apabila proses penyesuain diri dalam menghadapi tantangan tidak 

berjalan dengan baik maka akan dapat menimbulkan stres, sehingga diperlukan 

serangkaian keterampilan agar mampu menyesuaikan diri dalam berbagai 

bidang seperti akademik, sosial, emosi dan keterikatan pada perguruan tinggi 

(Hutz, Martin & Beitel, 2007). Terlepas dari hal tersebut, mahasiswa yang 

merantau juga harus siap meninggalkan tempat tinggalnya, orang tua, teman-

temannya dan lain sebagainya. Maka dari itu mahasiswa perantauan dituntut 

agar memiliki kemampuan untuk bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan 

baru, suasana baru, teman baru, tempat tinggal baru dan sebagainya. Berbeda 

halnya dengan mahasiswa yang tidak merantau, yang jarak rumahnya tidak 

terlalu jauh dari tempat perkuliahan. Mahasiswa yang tidak merantau masih 

sering berjumpa dengan orang tua dan orang – orang terdekatnya serta masih 

berada di lingkungan yang seperti biasanya. Berbeda halnya dengan mahasiswa 

yang merantau yang harus siap meninggalkan apa yang telah dimiliki, sehingga 

tuntutan untuk beradaptasi dan menyesuaikan diri juga semakin besar. 

Perubahan – perubahan tersebut dapat memicu timbulnya permasalahan pada 

mahasiswa perantauan. 

Selain diperlukan strategi maupun usaha untuk mengatasi tantangan 

tersebut, diperlukan juga ketangguhan tersendiri bagi mahasiswa perantauan 

agar dapat memunculkan perilaku adaptif dalam mengatasi tantangan yang ada. 

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa mahasiswa perantauan perlu 

memiliki ketahanan diri atau daya juang diri dalam menghadapi tantangan dan 

kesulitan yang ada di lingkungan baru. Dengan kata lain perlu memiliki skill atau 
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kecerdasan dalam menghadapi tantangan agar dapat meraih kesuksesan di 

masa mendatang. 

Untuk menghadapi tekanan dan tantangan di lingkungan baru maka 

diperlukan sebuah kekuatan untuk menghadapi tantangan tersebut. Stoltz (2000) 

menyebutkan dari begitu banyak kemampuan dan kekuatan yang dimiliki tiap-tiap 

individu, ada salah satu kekuatan yang dapat mengetahui bagaimana seorang 

individu mampu bertahan dalam menghadapi kesulitan dan seberapa jauh 

kemampuan untuk mengatasi kesulitan tersebut. Kemampuan mengatasi 

kesulitan inilah yang dikemukakan oleh Paul G. Stoltz sebagai Adversity Quotient 

(AQ). 

Adversity quotient mampu memprediksi siapa yang mampu mengatasi 

kesulitan dan siapa yang akan mengalami kegagalan, siapa yang akan berusaha 

keras untuk mencapai tujuan-tujuan, serta siapa yang akan bertahan dan yang 

akan menyerah dalam menghadapi kesulitan (Stoltz, 2000). Adversity quotient 

merupakan suatu kemampuan yang dimiliki oleh individu dalam menghadapi 

tantangan atau permasalahan (Leman, 2007). 

Munculnya sebuah konsep adversity quotient dikarenakan konsep 

sebelumnya yaitu Intelligence Quotient (IQ) yang menggambarkan tingkat 

kecerdasan dan Emotional Quotient (EQ) yang menggambarkan aspek empati 

dalam berinteraksi, dianggap kurang dapat menjelaskan mengapa beberapa 

individu dapat berhasil ketika sedang dalam situasi sulit atau mengalami 

kegagalan (Stoltz, 2000). Selain itu Stoltz juga berpendapat bahwa IQ dan EQ 

berpengaruh pada kesuksesan seseorang dalam kondisi dan situasi normal saja, 

namun tidak terlalu berperan dalam kondisi yang penuh dengan kesulitan. Pada 
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kondisi sulit inilah adversity quotient dianggap lebih penting pengaruhnya dari 

kedua konsep sebelumnya. 

Ciri-ciri orang yang mempunyai adversity quotient tinggi berdasarkan 

dimensi yang dikemukakan oleh Stoltz (2000) yaitu, memiliki kontrol diri yang 

baik, sehingga ketika menghadapai permasalahan individu tersebut tetap tenang 

serta dapat mengendalikan dirinya, dapat mengendalikan situasi, dapat 

memberikan respon positif pada berbagai situasi serta mencari cara untuk 

menyelesaikannya. Selain itu individu juga bertanggung jawab atas apa yang di 

perbuatnya serta berusaha menyelesaikan masalah. Tidak menyalahkan 

keadaan atau faktor lain ketika hal buruk terjadi dalam hidupnya. Mampu 

membatasi masalah yang terjadi pada bidang tertentu saja dan tidak membirkan 

masalah tersebut memengaruhi bidang yang lain dalam kehidupannya. Berusaha 

bertahan dalam menghadapi tantangan, tidak terlalu khawatir serta menganggap 

untuk seterusnya situasi yang dihadapi akan membaik. Dengan demikian 

mahasiswa perantauan yang memiliki adversity quotient yang tinggi akan 

memiliki kemampuan serta lebih mudah menghadapi tantangan yang ada. 

Sebaliknya seseorang yang memiliki adversity quotient yang rendah akan 

berakibat antara lain kurangnya kemampuan untuk memberikan respon yang 

tepat sesuai dengan situasi, kurangnya kemampuan untuk menyelesaikan apa 

yang menjadi tanggung jawabnya, semangat atau daya juang yang kecil dalam 

kehidupan sehari – hari, kurangnya kontrol diri (Stoltz, 2000). Sehingga akan 

menyebabkan mahasiswa perantauan kesulitan dalam menghadapi perbedaan 

seperti perbedaan kebiasaan, pergaulan serta cara belajar belajar. Salah satu 

contoh tidak mempunyai teman di kampus karena tidak bisa mengikuti 

pergaulan. Perbedaan makana juga dirasakan, yang tadinya terbiasa dengan 
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makanan pedas namun ditempat yang baru mayoritas makanan rasanya manis, 

begitu juga sebaliknya. Merasa sedih dan rindu dengan keluarga di kampung 

halaman. Merasa takut, kesepian karena baru pertama tinggal di perantauan. 

Hal-hal tersebut tentunya akan mengganggu selama proses belajar di perguruan 

tinggi. 

Dampak yang dapat ditimbulkan apabila mahasiswa perantauan memiliki 

adversity quotient yang rendah antara lain yaitu penuruan nilai serta penurunan 

prestasi di perguruan tinggi, menjadi malas dalam beraktivitas karena merasa 

tidak cocok dengan lingkungan seperti dalam hal makanan, pergaulan, bahasa 

serta kebiasaan. Selain itu menarik diri dari pergaulan, atau malah justru akan 

terjerumus ke dalam pergaulan yang buruk. Bahkan jika individu tersebut sudah 

tidak kuat lagi berada di perantauan, tidak jarang dari mereka memutuskan untuk 

berhenti dan kembali pulang ke kampung halamannya. 

Menurut Aulia dan Saidah (2014) setiap adversity quotient pada individu 

dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kecerdasan, kepribadian, bakat, 

karakteristik, genetika, kesehatan, kemauan, pendidikan dan keyakinan diri (self 

efficacy). Keyakinan memengaruhi individu dalam menghadapi suatu masalah 

serta memengaruhi individu dalam mencapai tujuan hidupnya. Arti dari keyakinan 

itu sendiri adalah bagaimana individu memandang dirinya, apakah individu 

tersebut yakin akan kemampuannya dalam mengatasi masalah, atau justru 

individu tersebut tidak yakin terhadap kemampuannya dalam mengatasi 

masalah. 

Di era yang semakin modern ini banyak hal instant yang ditemui yang  

membuat banyak mahasiswa perantauan menjadi malas untuk berusaha. Dalam 

menghadapi kesulitan, tidak jarang para mahasiswa masih mengandalkan orang-
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orang terdekat seperti orang tua maupun saudaranya. Namun ketika para 

mahasiswa sudah merantau ke berbagai daerah, mau tidak mau harus 

menonjolkan sikap mandiri. Tidak jarang beberapa mahasiswa perantauan takut 

untuk menghadapi kesulitan secara mandiri, takut dalam menghadapi kegagalan, 

takut tidak bisa mengikuti arus pergaulan yang ada, sehingga mereka tidak 

mempunyai keyakinan terhadap diri mereka sendiri dan lebih suka 

mengandalkan orang lain untuk menyelesaikan tantangan yang dihadapi. Hal 

tersebut dapat terjadi karena rasa kurang percaya diri dalam melangkah, dalam 

pengambilan berbagai keputusan, serta kurang yakin terhadap kemampuan 

dirinya sendiri. 

Self efficacy merupakan keyakinan atau harapan yang dimiliki oleh 

individu mengenai seberapa jauh individu tersebut mampu melakukan suatu 

perilaku dalam suatu situasi tertentu (Friedman & Schustack, 2006). Bandura 

(dalam Alwisol, 2009) mendefinisikan self efficacy sebagai keyakinan yang 

dimiliki seseorang untuk dapat merencanakan dan menjalankan suatu tindakan 

sesuai dengan hasil yang diharapkan. 

Menurut Bandura (dalam Alwisol, 2009) efikasi diri adalah seberapa jauh 

seseorang dapat berfungsi secara baik dalam kondisi tertentu. Efikasi diri 

berkitan dengan keyakinan apakah individu mempunyai kemampuan untuk 

melakukan suatu tindakan untuk mencapai tujuan serta harapan tertentu. 

Sedangkan ekspektasi hasil adalah perkiraan bahwa tingkah laku yang dilakukan 

akan mencapai hasil tertentu. 

Stoltz (2000) menggambarkan untuk dapat mencapai tujuan maupun 

puncak kesuksesan diperlukan juga sebuah keyakinan diri yang tinggi, selain 

daya juang yang tinggi pula. Sehingga dapat disimpulkan bahwa seseorang yang 



9 
 

 
 

memiliki keyakinan diri yang tinggi adalah orang yang yakin akan 

kemampuannya bahwa orang tersebut mampu menghadapi tantangan 

diberbagai macam situasi, serta menganggap kesulitan sebagai sebuah 

tantangan dan bukan sebuah ancaman. 

Mahasiswa perantauan yang memiliki adversity quotient dan self efficacy 

yang tinggi akan memandang perbedaan dan tantangan di lingkungan baru 

sebagai suatu hal yang menarik, serta mampu mengubah tantangan dan 

perbedaan menjadi suatu peluang untuk mencapai kesuksesan di masa 

mendatang. Berdasarkan uraian diatas maka peneliti ingin mengetahui apakah 

terdapat “Hubungan antara Self Efficacy dengan Adversity Quotient pada 

Mahasiswa Perantauan”. 

 

1.02. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara self 

efficacy dengan adversity quotient pada mahasiswa perantauan. 

 

1.03. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif bagi 

berkembangnya ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang psikologi, 

yaitu psikologi kognitif dan psikologi perkembangan, serta dapat menjadi 

kajian bagi penelitian-penelitian selanjutnya. 
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2. Manfaat Praktis 

Diharapkan penelitian dapat memberikan informasi kepada para pembaca 

mengenai keterkaitan hubungan antara self efficacy dan adversity 

quotient dan pada mahasiswa perantauan. 


