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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Perguruan tinggi sebagai tempat yang menyelenggarakan program 

pendidikan memiliki fungsi untuk merealisasikan tujuan dari pendidikan nasional 

yang dijalankan oleh mahasiswa. Mahasiswa merupakan komponen pokok yang 

ada di perguruan tinggi. Selain itu, mahasiswa juga mempunyai kedudukan yang 

bebas karena mahasiswa sebagai sasaran dan subjek dalam lembaga ini 

(Loekmono, 1994). 

Setiap orang termasuk mahasiswa tentu pernah mempunyai masalahnya 

masing-masing. Masalah yang dialami tentu harus dipecahkan karena pada 

dasarnya manusia memiliki potensi untuk menghadapi dan memecahkan 

masalah dalam kehidupannya. Meski begitu, tidak semua mahasiswa dianggap 

mampu memecahkan masalahnya sehingga membutuhkan bantuan dari orang 

lain (Loekmono, 1994). 

Masalah yang muncul pada mahasiswa dapat salah satunya dikarenakan 

situasi berlawanan pada masa transisi yang dirasakan oleh mahasiswa baru. 

Orientasi berpikir dan berperilaku mahasiswa baru masih terbiasa dengan situasi 

yang lama padahal kenyataannya harus beradaptasi dengan situasi atau 

lingkungan yang baru. Meskipun biasanya mahasiswa baru memiliki semangat 

yang tinggi pada awalnya, namun setelah beberapa waktu mengikuti kuliah 

dengan tekun akan terasa bahwa tugas ini bukanlah hal yang mudah dan mulai 

merasakan kegagalan-kegagalan. Mahasiswa mempunyai tanggung jawab yang 

harus dipikul sendiri, seperti mengikuti perkuliahan secara tertib, mempelajari 
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buku-buku berbahasa asing, menghafalkan teori, melakukan penelitian di 

laboratorium, menyusun laporan tertulis, dan lain-lain. Mahasiswa harus memiliki 

sikap dan kesediaan mental agar tidak mudah mengalami frustasi dan menjadi 

putus asa (Loekmono, 1994). 

Menurut Santrock (1999) mahasiswa yang berada dalam masa transisi 

dari sekolah menengah ke perguruan tinggi akan melibatkan perubahan dan 

kemungkinan mengalami stres. Pengertian stres menurut Rasmun (2004) adalah 

bentuk tanggapan dari seseorang secara fisik maupun mental dalam 

menghadapi sebuah perubahan di lingkungan yang dimana dirasakan 

mengganggu dan menyebabkan dirinya terancam. Stres menurut Hardjana 

(1994) dibagi menjadi dua, yaitu eustress dan distress. Eustress adalah stres 

yang optimal, berperan konstruktif, dan pada seseorang. Sedangkan distress 

adalah stres destruktif yang merugikan dan merusak seseorang. Adanya 

penilaian terhadap stres tersebut tergantung berdasarkan daya tahan seseorang 

terhadap kejadian, orang, kondisi, maupun kandungan stres yang dialaminya. 

Hal ini dikarenakan stres sendiri pada umumnya bersifat subjektif dan pribadi 

sehingga seseorang dapat melakukan sesuatu untuk mengatasinya. 

Terkait hal tersebut pula, stres yang dialami oleh seseorang dibagi 

menjadi tiga tingkatan. Pertama adalah stres ringan yang tidak merusak aspek 

fisiologis dari seseorang dan umumnya dirasakan oleh setiap individu.Biasanya 

terjadi hanya beberapa menit atau beberapa jam dan situasi tersebut tidak akan 

menimbulkan penyakit kecuali bila dihadapi terus menerus. Kedua, stres sedang 

yang terjadi dari beberapa jam hingga beberapa hari dan dapat memicu penyakit. 

Sedangkan yang ketiga adalah stres berat, dimana merupakan stres kronis yang 
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terjadi beberapa minggu sampai beberapa tahun (Potter and Perry dalam 

Rasmun, 2004).  

Stres yang dialami pada mahasiswa baru pada kenyataannya bukan lagi 

sesuatu hal yang baru . Hal ini didukung oleh Astin, dkk. (dalam Santrock, 1999) 

bahwa sekarang ini mahasiswa di perguruan tinggi lebih banyak mengalami stres 

dan lebih tertekan daripada masa lalu berdasarkan studi nasional yang dilakukan 

terhadap lebih dari 300.000 mahasiswa baru di lebih dari 500 akademis dan 

perguruan tinggi. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Geng dan Midford 

(2015) terhadap mahasiswa di Australia yang terdiri dari 139 mahasiswa tahun 

pertama dan 147 mahasiswa dari tahun-tahun lainnya menunjukkan bahwa 

mahasiswa yang menjalankan pendidikan ditahun pertama memiliki tingkat stres 

yang lebih tinggi daripada mahasiswa yang menjalankan pendidikan ditahun-

tahun lain.  

Penelitian hampir serupa juga dilakukan oleh Maulana (2014) terhadap 

mahasiswa tahun pertama di Fakultas Kedokteran Universitas Lampung 

menunjukkan hasil bahwa mahasiswa tersebut mengalami stres dengan 

tingkatan yang berbeda-beda. Dari jumlah 92 mahasiswa yang diteliti, sebesar 

4.3% atau hanya 4 mahasiswa yang mengalami stres ringan. Lalu, sebesar 

71.7% atau sebanyak 66 mahasiswa yang mengalami stres sedang dan sisanya 

23% atau sebanyak 22 mahasiswa yang mengalami stres berat. 

Adanya peristiwa kehidupan yang signifikan dan stres yang lebih umum 

tersebut selama periode remaja telah dikaitkan dengan perilaku dan masalah 

kesehatan mental yang lebih serius (Tessner, Mittal dan Walker, 2011). Maka 

dari itu, stres sendiri menjadi suatu permasalahan yang serius untuk diperhatikan 

apalagi oleh mahasiswa baru yang rentan terhadap pengalaman tersebut. Hal ini 
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didukung oleh Sutin, Costa, Wethington dan Eaton (2010) bahwa bagaimana 

seseorang menafsirkan peristiwa yang paling menegangkan dalam hidup mereka 

tersebut akan dikaitkan dengan perubahan dalam penilaian kesehatan diri dan 

kesusahan, sehingga memungkinkan juga bila dampak fisik dan psikologis dari 

peristiwa stres juga dapat mengganggu perkembangan identitas seseorang lama 

setelah peristiwa itu berakhir.  

Oleh karena itu, menginjak tahun pertama perkuliahan bagi mahasiswa 

tampaknya menjadi yang paling penting untuk mereka belajar beradaptasi di 

perguruan tinggi karena banyaknya kemungkinan kesulitan penyesuaian yang 

dapat dihasilkannya. Tinjauan literatur penyesuaian mengungkapkan banyak 

konstruksi relevan terkait dengan penyesuaian perguruan tinggi, seperti 

kecemasan, depresi, kerentanan stres, kemarahan, suasana hati, dan penyakit 

mental merupakan indikasi untuk adaptasi negatif. Sedangkan adanya 

penyesuaian psikologis yang baik, kepuasan domain, kemampuan untuk 

mengembangkan strategi coping baru, rasa ego seperti kepercayaan diri dan 

harga diri yang lebih berfungsi, serta kesejahteraan merupakan indikasi untuk 

adaptasi positif. Masa transisi tahun pertama yang baik mencakup fungsi 

independen termasuk kemampuan untuk bernegosiasi dengan dunia baru dan 

kompleks (Clinciu, 2013). 

Terkait hal tersebut, adaptasi positif dimana salah satunya kemampuan 

independen seseorang dalam melakukan strategi coping yang berbeda-beda 

merupakan kemungkinan besar yang dapat terjadi. Hal ini didukung oleh Smet 

(1993) bahwa reaksi dalam menghadapi stres akan bervariasi satu sama lainnya 

dari waktu ke waktu  karena adanya faktor psikologis dan sosial yang tampaknya 

memodifikasi dampak dari stres pada diri individu. Beberapa hal yang dapat 
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mengubah pengalaman stres tersebut adalah kondisi individu, karakteristik 

kepribadian, sosial-kognitif, hubungan dengan lingkungan sosial, dan strategi 

coping. 

Coping menurut Rasmun (2004) merupakan sebuah proses dimana 

individu memberikan respon untuk menyelesaikan situasi stressfull yang dimana 

mengancam fisik maupun psikologis dirinya dan strategi coping adalah cara 

untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi maupun dengan mengubah 

lingkungan dan situasinya. Sedangkan coping menurut Billing dan Moos (dalam 

Kholidah dan Alsa, 2012) membantu individu menghilangkan, mengurangi, 

mengatur atau mengelola stres yang dialaminya, coping dipandang sebagai 

faktor penyeimbang usaha individu untuk mempertahankan penyesuaian dirinya 

selama menghadapi situasi yang dapat menimbulkan stres. Selain itu, mengutip 

dari Maryam (2017) bahwa guna strategi coping adalah untuk mengatasi situasi 

dan tuntutan yang berdampak menjadi tekanan, tantangan, dan beban yang 

sudah melewati batas kemampuan individu. 

Strategi coping sendiri umumnya dibagi menjadi dua model, yaitu model 

Problem-Focused Coping dan Emotion-Focused Coping. Strategi Problem-

Focused Coping ditujukan untuk mengurangi tuntutan situasi penuh stres atau 

memperluas sumber daya untuk menghadapinya. Individu cenderung 

menggunakan Problem-Focused Coping ketika mereka percaya bahwa sumber 

daya atau tuntutan dari situasi dapat diubah. Sedangkan strategi Emotion-

Focused Coping ditujukan dengan mengontrol respon emosi pada situasi 

stressfull. Individu dapat mengatur respon emosi melalui pendekatan perilaku 

seperti mengkonsumi alkohol, narkoba, atau mencari dukungan sosial maupun 

dengan pendekatan kognitif dimana mengubah arti dari situasinya. Individu 
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cenderung menggunakan Emotion-Focused Coping ketika mereka percaya 

bahwa mereka tidak dapat mengubah kondisi stresfull tersebut. (Taylor dalam 

Smet, 1993) 

Secara alamiah baik disadari maupun tidak, sebenarnya masing-masing 

individu sudah melakukan beberapa bentuk-bentuk strategi coping untuk 

menghadapi stresnya (Rasmun, 2004). Idealnya, ketika individu menyelesaikan 

masalah adalah dengan mencari sumber permasalahan dan 

menyelesaikankannya dengan strategi PFC agar masalah yang dihadapi individu 

dapat berkurang. Meski begitu, seringkali individu lebih berorientasi pada 

penyelesaian EFC karena lebih mudah padahal EFC dianggap cenderung 

membuat individu terus berhadapan dengan masalah yang sama sampai 

akhirnya masalah tersebut terselesaikan. Oleh karena itu, sebenarnya strategi 

coping yang efektif adalah strategi coping yang sesuai dengan apa yang sedang 

dialami individu (Smet dalam Fauziah, Yusmansyah dan Utaminingsih, 2015). 

Sedangkan penelitian yang dilakukan Bakhtiar dan Asriani (2017) mengenai 

pengelolan stres pada subjek siswa SMA Negeri 1 Barru menunjukkan hasil 

bahwa strategi PFC dinilai lebih efektif dalam meningkatkan pengelolaan stres 

dibandingkan dengan strategi EFC. 

Bentuk strategi coping yang digunakan oleh masing-masing individu 

dapat berbeda-beda. Hal tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai hal, salah 

satunya adalah latar belakang budaya yang membentuk kepribadian seseorang. 

Mengutip dari Lazarus dan Folkman (dalam Maryam, 2017) bahwa strategi 

coping dipengaruhi oleh latar belakang budaya, pengalaman mengatasi masalah, 

lingkungan, kepribadian, konsep diri, faktor sosial, dan lain-lain yang ikut 

mempengaruhi kemampuan individu mengatasi masalah. Hal tersebut didukung 



 
 
 

7 
 

 
 

pula oleh Aldwin (2004) bahwa budaya dapat mempengaruhi stres dan proses 

coping dalam empat cara. Pertama, itu konteks budaya membentuk jenis-jenis 

stressor yang mungkin dimiliki seorang individu terhadap pengalamannya. 

Kedua, budaya juga dapat mempengaruhi penilaian stres dari suatu peristiwa 

tertentu. Ketiga, budaya mempengaruhi pilihan strategi coping seseorang dalam 

suatu situasi tertentu. Keempat, budaya menyediakan mekanisme institusional 

yang berbeda sehingga seorang individu dapat mengatasi tekanannya. 

Bahasan mengenai budaya yang melatarbelakangi kepribadian individu 

dalam berperilaku berbagai penelitian yang kemudian dibahas dalam ruang ilmu 

psikologi lintas budaya. Segall (dalam Dayaksini & Yuniardi, 2004) mengatakan 

bahwa psikologi lintas budaya merupakan ilmu yang membahas perilaku 

manusia dan penyebarannya dalam konteks lintas budaya, serta 

memperhitungkan adanya pengaruh kekuatan-kekuatan sosial dan budaya 

dalam membentuk perilaku. Selain itu, penelitian psikologi lintas budaya 

mengarah pada dua arah utama yaitu mencari persamaan dan berbedaan 

perilaku individu antar budaya, serta guna menemukan keunikan yang muncul 

dalam suatu perilaku secara detail dari sebuah budaya (Dayaksini dan Yuniardi, 

2004). 

Dalam psikologi lintas budaya dikenal terdapat beberapa dimensi, namun 

terkait sejauh mana individu dalam suatu masyarakat membaur ke dalam 

kelompok dibahas pada dimensi yang dinamakan individualisme dan 

kolektifisme. Hal ini dikarenakan masalah yang dibahas kedua dimensi ini adalah 

salah satu yang sangat mendasar karena menyangkut tentang semua 

masyarakat di dunia. Pada sisi individualis, ditemukan budaya dimana hubungan 

antar individu longgar dan setiap individu diharapkan untuk menjaga diri sendiri 
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dan keluarga terdekatnya. Sedangkan pada sisi kolektivis ditemukan budaya 

dimana masing-masing individu dari lahir akan terus membaur ke dalam 

kelompok-kelompok yang kuat, kohesif, keluarga yang luas (paman, bibi dan 

kakek-nenek) yang akan terus melindungi mereka dengan imbalan kesetiaan 

yang tak perlu dipertanyakan lagi. Lalu bila terkait penyebarannya, budaya 

individualisme cenderung berlaku di negara-negara maju dan Barat, sementara 

budaya kolektivisme berlaku di negara-negara yang kurang maju dan Timur 

(Hofstede dalam Hofstede, 2011).  

Adanya penelitian yang dilakukan oleh Cole, Bruschi, dan Tamang 

menunjukkan masyarakat Eropa-Amerika lebih menggunakan Problem-Focused 

Coping untuk menyelesaikan masalah. Sedangkan menurut Wong dan Ijimoto 

bahwa pada individu dengan orientasi budaya kolektivisme dimana mayoritas 

merupakan negara-negara timur justru lebih memprioritaskan coping yang 

memfokuskan pada kesejahteraan orang lain maupun diri sendiri, serta memiliki 

motivasi yang lebih untuk meminimalisasi terjadinya perasaan kehilangan dan 

memiliki upaya untuk menyelesaikan masalah guna menjaga hubungan 

interpersonal dan sumber daya lainnya. Penelitian hampir serupa yang dilakukan 

Eshun, Chang, dan Owusu juga menunjukkan masyarakat Korea, Malaysia, 

Ghana, dan beberapa negara Timur lainnya cenderung menggunakan Emotion-

Focused Coping dalam menyelesaikan masalah atau situasi stres mereka. 

(dalam Rachmawati, 2017) 

Terkait hal tersebut, secara umum tampak bahwa Bangsa Indonesia 

masuk ke dalam kelompok Negara Timur sehingga dianggap memiliki budaya 

kolektif yang cenderung Emotion-Focused Coping. Meski begitu, Indonesia 

penuh dengan keanerakagaman budaya yang salah satunya dilatarbelakangi 
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oleh beragam etnis didalamnya. Etnis menurut Soekanto dalam kamus sosiologi 

merupakan hal-hal yang berhubungan dengan suku bangsa atau ras (dalam 

Chuzaimah dan Nasir, 2012). Sedangkan menurut Smith (dalam Juliardi, 2014) 

etnis merupakan golongan individu yang mengidentifikasi dirinya dengan 

sesamanya melalui garis keturunan yang sama. 

Etnis yang beragam sangat memungkinkan untuk muncul perbedaan 

pada masing-masing kelompok. Menurut Sarwono (dalam Marista, 2014) bahwa 

anggota yang berbeda dengan kelompoknya akan diasumsikan memiliki sifat 

yang kurang menyenangkan dan dipersepsikan semuanya memiliki kesamaan, 

sehingga sering tidak disukai dibandingkan anggota kelompoknya. Mengutip dari 

Marista (2014) bahwa hal tersebut dapat memunculkan pembelaan terhadap 

keanggotaannya dalam satu kelompok daripada orang lain yang berbeda 

kelompok. Hal ini juga didukung oleh Riyanti (2015) bahwa bila ada perbedaan 

cara pandang atas satu hal yang sama, hal tersebut dapat menurunkan kualitas 

interaksi sosial yang dimana sebenarnya memberikan peran yang signifikan 

dalam aspek kehidupan perseorangan maupun kolektif. 

Meski pada kenyataannya, kualitas kehidupan multikultural dapat 

dihubungkan dengan kemampuan bagaimana masyarakat mengatasi stereotip 

dan prasangka yang muncul, kemampuan untuk menjalin hubungan yang 

berkualitas antar kelompok, serta memunculkan identitas sosial masing-masing 

kelompok yang tinggal bersama. Berkaitan hal tersebut tidak dipungkiri bila 

adanya stereotip dan prasangka yang muncul memang dapat memicu hubungan 

yang buruk. Seperti hasil penelitiannya, orang Jawa dan Tionghoa di Semarang 

terhambat untuk menciptakan relasi yang akrab karena adanya pandangan 

negatif antar kelompok. Orang Jawa masih menganggap orang Tionghoa 
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cenderung tertutup dan berorientasi pada materi sedangkan orang Tionghoa 

menganggap orang Jawa yang masih pemalas dan kurang perhitungan dalam 

bertindak. (Susetyo dan Widiyatmadi, 2011) 

Perbedaan dalam kaitan memilih strategi coping yang dianggap efektif, 

hal tersebut tidak bisa dipaksakan atau disamakan hanya karena tidak sesuai 

dengan apa yang diharapkan. Hal ini didukung oleh Terrel (dalam Dayaksini & 

Yuniardi, 2004) bahwa adanya perbedaan budaya masing-masing individu akan 

memunculkan persepsi terhadap masalah dan mengenai strategi yang lebih 

disukai dalam mengatasi masalah. Selain itu, mengutip dari Phinney, Lochner, 

dan Murphy (dalam Copeland dan Hess, 1995) bahwa pentingnya etnisitas 

sebagai variabel potensial tidak dapat diabaikan karena latar belakang budaya 

dan pengaruhnya mempengaruhi persepsi remaja dan reaksi terhadap peristiwa 

kehidupan yang penuh tekanan. 

Pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Copeland dan Hess (1995) juga 

menunjukkan bahwa tampak ada perbedaan strategi coping stress antara 

kelompok remaja Hispanik dengan kelompok remaja Anglo. Penelitian ini 

menunjukkan hasil dimana pada remaja Hispanik cenderung menggunakan 

kegiatan sosial dan mencari dukungan spiritual lebih sering daripada remaja 

Anglo yang cenderung menggunakan strategi dengan bersikap humoris. Selain  

perbedaan, terdapat juga kesamaan dari kedua kelompok etnis ini dimana 

menggunakan katarsis, orientasi proaktif, dan kemandirian. 

Selain itu, Chang juga melakukan penelitian pada mahasiswa dimana 

dalam menanggapi stres yang terjadi, kelompok Asia Amerika memiliki tingkat 

pesimis yang lebih tinggi dan cenderung menggunakan perilaku coping 

penarikan diri dari sosial daripada rekan kelompok Kausian mereka. Ditemukan 
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juga pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Jung bahwa adanya perbedaan 

strategi coping pada mahasiswa kelompok etnis yang berbeda, yaitu mahasiswa 

Latino dan Asia Amerika yang lebih menyukai avoidance coping dibandingkan 

mahasiswa Eropa Amerika. (dalam Phinney dan Haas, 2003) 

Didukung oleh penelitian yang hampir serupa yang dilakukan oleh Sheu 

dan Sedlacek (dalam Kuo, 2011) bahwa mahasiswa Asia-Amerika yang 

menginjak tahun pertama kuliah lebih banyak menggunakan strategi avoidance 

coping dalam menghadapi masalah pribadinya daripada mahasiswa kulit putih 

dan Afrika-Amerika. Orang Afrika-Amerika kurang dalam mengadopsi pemikiran 

penuh berharap yang dimana dijadikan kecenderungan coping mereka 

dibandingkan kedua grup lainnya. 

Selain itu, penelitian terkait strategi coping stress juga pernah dilakukan di 

Indonesia oleh Pramadi dan Lasmono (2003) terhadap Etnis Bali, Etnis Jawa, 

dan Etnis Sunda berbagai rentan usia dari remaja hingga orang tua. Terkait hasil 

penelitiannya, ditemukan bahwa pada Etnis Bali cenderung menggunakan 

accepting responbility, confrontative coping, dan planful problem solving. Lalu, 

pada Etnis Jawa ditemukan cenderung menggunakan planful-focused coping. 

Sedangkan pada Etnis Sunda cenderung accepting responbility, confrontative 

coping, dan self control. Dari penelitian ini menunjukkan bahwa masing-masing 

etnis memiliki perbedaan terkait pemilihan strategi coping. 

Copeland dan Hess (1995) menyatakan bahwa terdapat berbagai 

penelitian menunjukkan bahwa etnis mempengaruhi persepsi stres pada individu 

dan cara mengatasinya. Meski begitu, penelitian serupa yang melibatkan 

kelompok etnis yang  berkembang di Indonesia sangat jarang ditemukan atau 

bahkan belum pernah peneliti temui untuk yang menggunakan mahasiswa baru 
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sebagai sampelnya. Oleh karena itu, peneliti merasa hal ini menjadi menarik 

untuk diteliti. 

Mengutip dari Juliardi (2014) jumlah etnis di Indonesia merupakan yang 

paling banyak, dimana terdapat 300 kelompok etnis di Indonesia maka dari itu 

dijuluki sebagai bangsa yang majemuk. Mengutip dari Pitoyo dan Triwahyudi 

(2017) bahwa Etnis Jawa sebagai suku asli di Indonesia disebut sebagai pusat 

pertumbuhan yang memiliki jumlah pertumbuhan terbesar dan persebarannya 

terbanyak dihampir seluruh provinsi, salah satunya di Jawa Tengah. Terdapat 

pula suku-suku lain, salah satunya Etnis Tionghoa di Jawa Tengah yang turut 

dapat berkembang hingga selalu berada pada sepuluh besar suku di seluruh 

provinsi di Pulau Jawa. Selain itu, sepengetahuan peneliti terkait penelitian 

strategi coping pada Etnis Tionghoa di Indonesia juga belum pernah dilakukan. 

Maka dari itu peneliti kemudian tertarik untuk meneliti kelompok dari Etnis Jawa 

dan Etnis Tionghoa, khususnya pada mahasiswa baru yang rentan mengalami 

kondisi stres karena berada pada masa transisi dari sekolah menengah ke 

perguruan tinggi. 

Pada budaya Etnis Jawa khususnya Solo sebagai representasi murni, 

masyarakatnya dinilai lebih menghormati perilaku tenang, rapi, dan halus. 

Sebaliknya mengecam keras perilaku yang tergesa-gesa, semaunya sendiri, dan 

tidak mengenal sopan santun (Dayaksini dan Yuniardi, 2004). Selain itu, etnis 

Jawa dinilai tidak suka bermasalah, membuat masalah, mencari masalah dan 

tidak menyukai orang yang membuat masalah. Sebaliknya, mereka menyukai 

hidup kebersamaan, kerukunan, dan memiliki ungkapan wong urip tulung-

tinulung yang artinya orang hidup tolong menolong (Suratno dan Astiyanto, 

2009). 
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Selain itu, Etnis Jawa yang selalu menanamkan konsep nandur 

kebecikan yang artinya menanam kebaikan agar tidak terjerumus kedalam sikap 

individualis atau sikap sombong (Suratno dan Astiyanto, 2009). Bagi budaya 

Jawa, mewujudkan kesatuan sosial merupakan suatu hal yang penting 

dibandingkan dengan upaya dimana meningkatkan derajat kehidupan secara 

mandiri karena bagi mereka hal tersebut belum tentu berhasil (Hariyono, 2006). 

Etnis Jawa memiliki sikap religius yang mendalam, dimana hampir 

seluruh persoalan hidup oleh mereka dikaitkan dengan kekuatan Tuhan sebagai 

penentu kehidupan seseorang. Keyakinan bahwa apa yang terjadi serta dialami 

yang menyangkut orang-orang disekitarnya dan bangsanya, tidak lepas dari garis 

Tuhan. Adanya kesadaran bahwa takdir hidup masing-masing berbeda, maka 

membuat mereka semakin kuat mengakui kuasa dan kebesaran Tuhan. (Suratno 

dan Astiyanto, 2009) 

Berbeda dengan karakter Etnis Jawa sebagai pribumi yang merupakan 

kaum mayoritas, karakter Etnis Tionghoa dianggap memiliki kepribadian yang 

berlawanan. Pada hasil dari studi perbandingan menunjukkan bahwa 

karakteristik dari emigran Tionghoa sebagai masyarakat minoritas harus bekerja 

lebih keras dan berjuang untuk bertahan (Suhandinata, 2009). Sikap mental 

budaya pada orang tua Tionghoa yang ada di Indonesia tetap memegang teguh 

tradisi leluhurnya, namun generasi mudanya dinilai justru cenderung 

menunjukkan sikap hidup orang Barat daripada sikap hidup pribumi (Hidajat, 

1984). Selain itu, menurut Markus dan Kitayama (dalam Dayaksini dan Yuniardi, 

2004) nilai independen atau mandiri juga biasanya cenderung ditemukan di 

negara-negara Barat. 
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Orang Tionghoa cenderung menggunakan cara berpikir yang praktis-

fungsional, logis, dan terancang. Hal ini menjadi motivasi untuk diri mereka 

mengatasi suatu masalah sehingga akhirnya berdampak pada pemikiran yang 

optimis untuk dapat mengatasi masalahnya dengan segala keyakinannya. 

Mereka merasa keyakinan dan keberuntungan yang meningkatkan optimisme ini 

menjadi modal karena menjadi masyarakat yang berkelana di negeri orang. Oleh 

karena itu, pemikiran yang fungsionalisme tersebut juga menjadi kebiasaan untuk 

terus bekerja dengan keras, memecahkan masalah, dan merencanakan 

hidupnya hingga akhirnya membentuk karakter orang Tionghoa yang dikenal 

sebagai kelompok yang bersifat ulet (Hariyono. 2006). 

Kemudian, guna mendapatkan informasi yang lebih dalam hal terkait 

permasalahan yang akan diteliti, maka peneliti melakukan wawancara pada 

tanggal 18 Oktober 2018 terhadap empat subjek mahasiswa baru dari kelompok 

Etnis Jawa dan Etnis Tionghoa yang sedang berkuliah ditahun pertama di 

Universitas Katolik Soegijaprana Semarang. 

Subjek pertama dan kedua peneliti adalah mahasiswa baru inisial F dan 

R yang berusia 18 tahun berasal dari kelompok Etnis Jawa. Subjek F menjawab 

bahwa ketika mengalami suatu masalah yang ringan maupun berat hingga stres, 

maka yang cenderung dilakukan untuk mengatasi masalahnya adalah dengan 

berdoa kepada Tuhan. Hal ini sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan untuk 

mengatasi masalah. Selain itu, dengan mengisi waktu sendiri atau bercerita 

kepada teman membuat subjek F merasakan beban yang dialami berkurang. 

subjek F cenderung mencari makna positif dari masalah yang dialaminya. 

Sedangkan subjek R juga menunjukkan bahwa memiliki sikap religius yang 

mendalam. Hal ini dibuktikan dari Subjek R yang mengatakan terbiasa dengan 
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keyakinan yang berdoa kepada Tuhan agar lebih tenang dan memberikan waktu 

untuk sendiri. Terkait hal tersebut, masing-masing nilai yang ditanamkan dan 

perilaku yang ditunjukkan oleh kedua mahasiswa baru Etnis Jawa tersebut 

dianggap sebagai sesuatu cara yang manjur dalam mengatasi masalah yang 

menimbulkan stres. 

Berbeda dengan yang ditemukan peneliti pada kelompok Etnis Tionghoa 

terkait cara yang digunakan untuk mengatasi masalahnya. Subjek pertama dan 

kedua merupakan mahasiswa baru inisial B dan Subjek A yang berusia 18 tahun. 

Melalui hasil wawancara dan berdasarkan pengamatan peneliti, subjek B 

merupakan orang yang rajin dan ingin segera menyelesaikan masalahnya. 

Subjek B cenderung meminta saran untuk mencari solusi masalahnya kepada 

orang tua karena keyakinan yang dipegang bahwa saran dari orang tua itu 

penting. Selain itu, pergi bersama teman agar mengurangi tekanannya namun 

tetap dalam kegiatan untuk menyelesaikan masalahnya. 

Lalu pada subjek A, ia mengatakan bukan tipe yang mudah mengalami 

stres, namun dalam mengatasi masalah yang dialami menunjukkan pribadi yang 

hampir serupa dengan subjek B. Subjek A tampak cenderung optimis dan 

memiliki keyakinan dengan cara yang digunakan langsung menghadapi 

permasalahan akan langsung menyelesaikan masalah. Subjek A merupakan 

individu yang menekankan penyelesaian masalah secara langsung dan tidak 

ingin masalahnya berkepanjangan atau sampai menunda-nunda masalah. 

Terkait hal tersebut, nilai-nilai yang ditanamkan dan perilaku yang ditunjukkan 

oleh kedua mahasiswa baru Etnis Tionghoa tersebut dianggap mereka sebagai 

sesuatu cara yang manjur dalam mengatasi masalah yang memunculkan stres. 
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Oleh karena itu, peneliti menduga adanya perbedaan karakteristik 

kepribadian yang muncul karena adanya latar belakang budaya etnis akan 

mempengaruhi mahasiswa baru dalam pemilihan strategi coping untuk 

mengatasi stres akibat masalah akademiknya maupun masalah pribadi lainnya. 

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait apakah ada 

perbedaan strategi coping pada Mahasiswa Baru Etnis Jawa dan Etnis 

Tionghoa? 

 

1.2. Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini ditujukan untuk menguji secara empirik mengenai 

perbedaan bentuk strategi coping antara Etnis Jawa dan Etnis Tionghoa pada 

mahasiswa baru yang sedang menginjak tahun pertama di Universitas Katolik 

Soegijapranata Semarang. 

 

1.3. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat: 

1) Secara teoritis, diharapkan dapat memberikan informasi dan 

menambah penelitian Ilmu Psikologi, khususnya dalam bidang 

Psikologi Kesehatan Mental, terkait kemampuan strategi coping stres 

seseorang dalam menghadapi kondisi stressfull yang dapat 

mengancam fisik maupun psikis seseorang. 

2) Secara praktis, diharapkan dapat menambah wawasan dan 

pengetahuan bagi masyarakat umum mengenai peran budaya etnis 

dalam pembentukan karakteristik individu yang menjadi ciri khas 

kelompok etnisnya terkhusus pada Etnis Jawa dan Etnis Tionghoa 
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sehingga dapat mengantisipasi munculnya persepsi negatif antar 

kelompok etnis yang berbeda. 

 

 

 


