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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap orang tentu memiliki keinginan untuk mengubah diri menjadi

lebih baik. Salah satu cara untuk mewujudkan keinginan tersebut adalah

dengan merantau. Sebagaimana diketahui, bahwa cara merantau ini

sudah menjadi suatu tradisi untuk dilakukan banyak orang sejak dulu

(Naim, 2013, hal.1-3).

Merantaunya seseorang ke suatu tempat, pada dasarnya ada

faktor yang mendorong. Lingkungan tempat tinggal yang kurang

mendukung masa depan, banyaknya tanggung jawab sosial, ingin lebih

bertanggung jawab serta ingin melanjutkan studi menjadi alasan kuat

mengapa seseorang pergi merantau (Naim, 2013, hal.264-265).

Para perantau yang pergi ke daerah lain karena alasan ingin

melanjutkan studi pada umumnya adalah mahasiswa (Naim, 2013,

hal.270-275). Banyak mahasiswa yang berasal dari suatu daerah

kemudian merantau ke daerah lain demi melanjutkan studinya ke jenjang

pendidikan yang lebih tinggi. Seperti halnya mahasiswa perantau asal

NTT, Sumba, Kupang, Kalimantan, Belitang, Palembang, Riau, Batam,

Jambi, Medan yang rela meninggalkan kampung halamannya dan

merantau ke Semarang demi melanjutkan studinya ke jenjang perguruan

tinggi.
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Usia mahasiswa perantau tersebut umumnya berkisar antara 18-24

tahun, yang dalam kategori psikologi berada pada masa remaja akhir dan

memasuki masa dewasa awal (Sarwono, 2015, hal.17-50). Sebagaimana

diketahui, untuk menjadi seorang mahasiswa perantau bukanlah hal yang

mudah. Mahasiswa perantau dihadapkan pada berbagai perubahan dan

perbedaan di berbagai aspek kehidupan. Dimana perubahan dan

perbedaan tersebut seringkali membuat mahasiswa perantau merasa

kesulitan (Shafira, 2015, hal.1).

Penelitian yang dilakukan Iswari (2012, hal.11-12) menunjukkan

bahwa mahasiswa perantau Batak yang menempuh pendidikan di

Universitas Sebelas Maret Surakarta mengalami kesulitan. Mahasiswa

perantau mengalami kesulitan dalam hal berkomunikasi. Hal ini

disebabkan karena adanya perbedaan bahasa dan perbedaan budaya.

Penelitian yang dilakukan Juariyah (2012, hal.251) menunjukkan

bahwa mahasiswa perantau yang berasal dari luar daerah Jember

mengalami kesulitan. Mahasiswa perantau mengalami kesulitan dalam

beradaptasi ketika kos di tempat baru dan asing. Hal ini disebabkan

karena adanya perbedaan latar belakang budaya.

Penelitian yang dilakukan Wijanarko & Syafiq (2013, hal.79)

menunjukkan bahwa mahasiswa Papua yang menempuh pendidikan di

Surabaya mengalami kesulitan. Mahasiswa Papua mengalami kesulitan

dalam menyesuaikan diri saat menjalani perkuliahan. Hal ini disebabkan

karena adanya perbedaan bahasa dan kebiasaan budaya.
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Penelitian yang dilakukan Prasiwi & Susandari (2014-2015,

hal.408-409) menunjukkan bahwa mahasiswa perantau Minang yang

menempuh pendidikan di Bandung mengalami kesulitan dengan

lingkungan barunya. Mahasiswa perantau Minang kesulitan dalam

membangun hubungan baik dengan orang di sekitarnya. Mahasiswa

perantau Minang kesulitan dalam minat personal dan keterlibatan dalam

suatu komunitas. Mahasiswa perantau Minang kesulitan dengan adanya

perbedaan bahasa.

Penelitian yang dilakukan Mumpuni dkk (2015, hal.4058)

menunjukkan bahwa mahasiswa perantau Batak yang menempuh

pendidikan di Universitas Telkom mengalami kesulitan. Kesulitan tersebut

disebabkan karena adanya perbedaan bahasa, nilai, pola perilaku,

persepsi, prasangka, stereotipe, etnosentrisme, gegar budaya serta

agama.

Kesulitan-kesulitan tersebut tentunya menjadi sumber tekanan atau

stres tersendiri bagi mahasiswa. Untuk itu mahasiswa harus bisa

mengatasi kesulitan-kesulitan tersebut sehingga mahasiswa dapat

menjalani kehidupan dan perannya dengan baik dan lancar serta terhindar

dari dampak negatif. Adapun dampak negatif tersebut seperti

kekurangmampuan menunjukkan hasil yang optimal dalam belajar atau

gangguan psikis seperti gangguan suasana perasaan yang dapat

berakibat pada munculnya simtom-simtom depresi (dalam Siswanto, 2007,

hal.45).
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Hal yang sama juga bisa terjadi pada mahasiswa perantau.

Kesulitan-kesulitan yang dialami tentu dapat menjadi sumber tekanan atau

stress tersendiri bagi mahasiswa perantau. Yang apabila mahasiswa

perantau tidak dapat mengatasi kesulitan tersebut dapat mengakibatkan

dampak negatif bagi mahasiswa perantau itu sendiri. Seperti yang

dikatakan Gerdes (dalam Nuralisa dkk, 2016, hal.3) bahwa seringkali

ketidakmampuan mahasiswa perantau dalam mengatasi kesulitan

menyebabkan drop out di bangku perkuliahan.

Kemampuan untuk mengubah hambatan menjadi suatu peluang

keberhasilan mencapai tujuan disebut Stoltz sebagai adversity intelligence

(dalam Wijaya, 2007, hal.121). Stoltz menjelaskan bahwa adversity

intelligence adalah respon individu dalam menghadapi situasi sulit dan

cara mengatasinya (dalam Nurhindazah & Kustanti, 2016, hal.646).

Suksesnya pekerjaan dan hidup seseorang banyak ditentukan dari

kemampuan seseorang tersebut dalam mengatasi kesulitan yang

dihadapinya serta mampu mengubahnya menjadi sebuah peluang

keberhasilan (adversity inteliigence) (Sudarman, 2012, hal.56). Semakin

besar adversity intelligence yang dimiliki seseorang maka seseorang

tersebut akan semakin kuat untuk bertahan dalam menghadapi kesulitan

dan terus berkembang dengan mengaktualisasikan seluruh potensi yang

dimilikinya (Setyawan, 2011, hal.41).
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Pada kenyataannya, masih banyak orang yang tidak mampu

mengatasi kesulitan yang menjadi hambatan dalam hidupnya.

Kebanyakan orang menjadi tidak berdaya akibat kesulitan hidup yang

dirasakan. Bahkan dengan mudah menyerah begitu saja tanpa terlebih

dahulu berusaha untuk mencoba bagaimana agar kesulitan tersebut dapat

teratasi dengan baik (Stoltz, 2000, hal.7-8).

Penelitian yang dilakukan Primasari (2014, hal.36) menunjukkan

bahwa mahasiswa perantau dari luar Pulau Jawa seperti Lampung,

Bangka Belitung, Lahat dan Riau yang menempuh pendidikan di UNISMA

Bekasi mengalami kecemasan. Hal ini disebabkan karena adanya

perbedaan bahasa, kebiasaan, gaya hidup. Selain itu mahasiswa

perantau juga mengalami ketidakpastian diri. Hal ini disebabkan karena

minimnya pengetahuan dan informasi yang dimiliki terhadap lingkungan

baru yang dituju.

Sebagaimana diketahui adversity intelligence seseorang dapat

dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satunya adalah faktor motivasi.

Motivasi yang dimaksud dalam hal ini adalah motivasi untuk mengatasi

kesulitan. Dalam penelitian yang dilakukan Fikriyyah & Fitiria (2015,

hal.120-127) ditunjukkan bahwa motivasi mengatasi kesulitan menjadi

salah faktor yang mempengaruhi adversity intelligence mahasiswa

tunanetra.
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Menurut Pangma (dalam Octavianti, 2016, hal.4) ketika seseorang

memiliki motivasi sewaktu menghadapi kesulitan maka seseorang

tersebut mempunyai semacam ambisi dan dari ambisinya itu seseorang

tersebut mencoba dengan keberaniannya untuk mengalahkan segala

bentuk tantangan atau kesulitan yang ada. Hidayati (2016, hal.8)

menambahkan bahwa dengan motivasi yang kuat mampu membuat

seseorang tetap bertahan dalam menghadapi kesulitan. Motivasi yang

kuat mampu menciptakan peluang dalam kesulitan artinya seseorang

dengan motivasi yang kuat akan berupaya menyelesaikan kesulitan

dengan menggunakan kemampuan yang dimiliki.

Seseorang yang memiliki motivasi tinggi untuk mengatasi kesulitan

adalah seseorang yang senantiasa berusaha dalam menghadapi berbagai

macam tantangan ataupun kesulitan yang dihadapi. Mereka yang memiliki

motivasi tinggi untuk mengatasi kesulitan senantiasa bertahan dan tidak

mudah menyerah dalam menggapai kesuksesan. Artinya ada keterkaitan

antara motivasi mengatasi kesulitan dengan adversity intelligence dalam

diri seseorang. Adversity intelligence merupakan kemampuan individu

dalam mengatasi kesulitan sedangkan motivasi untuk mengatasi kesulitan

merupakan pendorong dalam individu untuk selalu berjuang dan berusaha

(Rahayu, 2013, hal.72).

Pola asuh orang tua juga mempengaruhi adversity intelligence

seseorang. Cara orang tua mendidik anak akan sangat berpengaruh

terhadap adversity intelligence anak (Saidah & Aulia, 2014, hal.59). Pola
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asuh yang baik dimana orang tua memberikan bimbingan dan

mengajarkan keterampilan-keterampilan dalam menghadapi kesulitan

hidup sebagai bekal anak dalam menghadapi masa depannya.

Pola asuh yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pola asuh

demokratis. Pola asuh demokratis akan memfasilitasi perkembangan

adversity intelligence anak. Hal ini karena dasar pembentukan cara

berpikir serta pembentukan kepribadian anak dimulai dari lingkungan

keluarga terutama orang tua (Iswantiningtyas, 2012, hal.3).

Pengasuhan demokratis adalah pengasuhan dimana dimana orang

tua dan anak bekerja bersama. Anak-anak biasanya akan tumbuh untuk

menghormati orang tua dan dapat menangani konflik dan masalah dengan

cara yang wajar (Iswantiningtyas, 2012, hal.2). Penelitian yang dilakukan

Iswantiningtyas (2012, hal.3-4) menunjukkan bahwa pola asuh demokratis

memiliki hubungan positif yang sangat signifikan dengan adversity

intelligence. Semakin tinggi persepsi remaja terhadap pola asuh

demokratis, semakin tinggi adversity intelligence-nya. Semakin rendah

persepsi remaja terhadap pola asuh orang tua demokratis semakin rendah

adversity intelligence-nya.

Remaja yang orang tuanya menerapkan pola asuh demokratis akan

berkembang menjadi Climber, memikirkan kemungkinan-kemungkinan,

tidak pernah membiarkan umur, jenis kelamin, ras, cacat fisik atau mental

atau hambatan lainnya menghambat pendakiannya. Tanpa menghiraukan

latar belakang, keuntungan ataupun kerugian, nasib baik atau buruk,
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individu yang tergolong Climber akan terus mendaki. Climber optimis

melihat peluang-peluang, melihat celah, melihat suatu harapan dibalik

keputusasaan, bergairah maju (Iswantiningtyas, 2012, hal.3).

Remaja dalam pengasuhan orang tua demokratis akan

mengembangkan kemampuan untuk mengendalikan diri dalam situasi

perbedaan pendapat, tidak mudah cemas dan mampu mengambil

keputusan dengan tepat dalam situasi yang sulit, mencari penyebab

masalah dalam kehidupan sehari-hari dan instropeksi diri, mengakui

akibat-akibat dari kesalahan yang dilakukannya, lebih bertanggung jawab

dan mampu menerima berbagai macam kritikan apabila berbuat salah

kepada orang lain, berpikir sebelum bertindak, optimis, percaya diri,

semangat untuk menghasilkan karya terbaik dalam kehidupan sehari-hari,

tidak mudah frustrasi dan dapat berpikir jernih, menjadi pribadi yang ulet,

gigih, rajin dan tabah dalam menghadapi situasi sulit serta memiliki daya

juang besar untuk menyelesaikan masalah dan mencapai tujuan dengan

cara yang tepat (Iswantiningtyas, 2012, hal.5).

Berdasarkan hasil wawacara awal yang diperoleh dari mahasiswa-

mahasiswa perantau Unika asal NTT, Sumba, Kupang, Kalimantan,

Belitang, Palembang, Riau, Batam, Jambi, Medan pada tanggal 3

November 2015 di salah satu tempat kos, tepatnya di Jalan Karangrejo

Pentul Semarang diperoleh informasi bahwa mahasiswa-mahasiswa

perantau Unika mengalami berbagai macam kesulitan sehubungan

dengan adanya situasi dan tuntutan baru. Adapun kesulitan yang
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dirasakan oleh mahasiswa-mahasiswa perantau Unika tersebut adalah

sebagai berikut :

a. Mahasiswa perantau Unika kesulitan dengan adanya perbedaan

bahasa. Perbedaan bahasa membuat mahasiswa perantau merasa

bingung. Mahasiswa perantau tidak paham dengan bahasa Jawa yang

digunakan oleh orang-orang yang ada di lingkungan sekitarnya. Akibatnya

mahasiswa perantau lebih memilih menghindar ketika orang-orang

disekitarnya berkomunikasi menggunakan bahasa Jawa.

b. Mahasiswa perantau Unika kesulitan dengan situasi yang berjauhan

dengan orang-orang yang disayangi seperti orang tua dan sanak saudara

misalnya. Situasi ini membuat mahasiswa perantau merasa kesepian,

sedih bahkan sampai jatuh sakit. Situasi jauh dari orang-orang yang

disayangi membuat mahasiswa perantau harus hidup sendiri tanpa

ditemani orang yang disayangi.

c. Mahasiswa perantau Unika kesulitan dengan gaya berbicara orang-

orang yang ada disekitar. Gaya berbicara mahasiswa perantau yang

terkesan keras dan kuat yang berbeda dengan gaya berbicara orang-

orang sekitar yang terkesan pelan dan lembut membuat mahasiswa

perantau sering mendapat ejekan. Ejekan ini membuat mahasiswa

perantau merasa sedih dan jengkel. Selain itu adanya kesan negatif yang

diberikan kepada mahasiswa perantau mengenai gaya berbicara yang

terkesan kasar dan kuat membuat mahasiswa perantau terkadang

menjadi takut tidak memiliki teman atau takut dijauhi oleh teman-temanya.
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d. Mahasiswa perantau Unika kesulitan dengan rasa makanan.

Mahasiswa perantau merasa asing dengan rasa makanan yang serba

manis. Mahasiswa perantau yang sebelumnya sudah terbiasa dengan

rasa makanan yang pedas dan asin sehingga rasa makanan yang serba

manis membuat mahasiswa perantau menjadi kehilangan nafsu makan.

Akibatnya kondisi tubuh mahasiswa perantau pun menjadi tidak fit.

e. Mahasiswa perantau Unika kesulitan dengan keadaan yang serba

sendiri. Mahasiswa perantau harus melakukan segala sesuatu dengan

sendiri tanpa bantuan dari orang tua. Berbeda ketika tinggal bersama

dengan kedua orang tua, selalu ada campur tangan dari orang tua.

Terlebih ketika mahasiswa perantau jatuh sakit, mahasiswa perantau

harus mengurus diri sendiri dan berobat sendiri. Keadaan ini terkadang

membuat mahasiswa perantau menjadi stress.

f. Mahasiswa perantau Unika kesulitan dengan pengaturan uang bulanan.

Biasanya sebelum akhir bulan, uang bulanan yang diberikan oleh orang

tua sudah habis. Mahasiswa perantau sering mempergunakan uang

bulanan untuk keperluan-keperluan yang tidak penting. Akibatnya

mahasiswa perantau menjadi stress.

Penjelasan ini menunjukkan bahwa sebenarnya mahasiswa-

mahasiswa perantau Unika tidak mampu dalam mengatasi kesulitan yang

dirasakannya serta tidak dapat mengambil hikmah atau sisi positif dari

kesulitan-kesulitan yang dirasakan sehubungan dengan adanya situasi

dan tuntutan baru tersebut. Dapat dilihat dari adanya dampak-dampak
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negatif seperti perasaan stress, sedih, kesepian, jatuh sakit, perasaan

jengkel, perasaan cemas yang harus diterima oleh mahasiswa-mahasiswa

perantau tersebut. Dimana tentunya dampak-dampak negatif tersebut

dapat mempengaruhi mahasiswa-mahasiswa perantau Unika dalam

menjalani kehidupan dan perannya sebagai seorang mahasiswa perantau

dengan baik dan lancar.

Dari hasil wawancara awal tersebut juga diperoleh informasi bahwa

ketika mahasiswa perantau Unika mengalami kesulitan, mahasiswa

perantau tidak terdorong untuk berbuat sesuatu bagaimana supaya

kesulitan segera teratasi. Mahasiswa perantau justru merasa malas untuk

mengatasi segala kesulitan yang dirasakan. Mahasiswa perantau justru

membiarkan dirinya berada dalam kesulitan dan beranggapan bahwa

kesulitan yang mereka alami dengan sendirinya juga akan berlalu.

Mahasiswa perantau Unika juga mengakui bahwa meskipun sudah

mendapatkan pola asuh yang baik dari orang tua, mahasiswa perantau

tetap tidak bisa mengatasi kesulitan yang dirasakan ketika berada

diperantauan. Meskipun orang tua sudah mendidik untuk menjadi pribadi

yang mandiri dan bertanggung jawab, mendidik untuk disiplin, tidak

memaksakan kehendak kepada anaknya, tidak berperilaku kasar, selalu

mengontrol dan memperhatikan mahasiswa perantau, tetapi tetap saja

ketika menghadapi kesulitan mahasiswa perantau tidak bisa

mengatasinya.
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Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan di atas, penulis

tertarik untuk mengetahui apakah ada hubungan motivasi mengatasi

kesulitan dan pola asuh demokratis dengan adversity intelligence pada

mahasiswa perantau.

B. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan motivasi

mengatasi kesulitan dan pola asuh demokratis dengan adversity

intelligence pada mahasiswa perantau.

C. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi

penelitian berikutnya serta dapat menambah khazanah keilmuan psikologi

pendidikan dan psikologi perkembangan yang berkaitan dengan prediktor

adversity intelligence.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat memberikan informasi mengenai hubungan

motivasi mengatasi kesulitan dan pola asuh demokratis dengan adversity

intelligence pada mahasiswa perantau.
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