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BAB 1  

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah  

Usia mahasiswa umumnya masuk dalam kategori usia remaja akhir yaitu 

usia 18-22 tahun (Mutiara, Komariah, & Karwati, 2008). Mahasiswa dinilai 

memiliki kemampuan untuk bertindak sesuai dengan rencana dengan tepat serta 

memiliki kecerdasan dalam berpikir kritis yang artinya mahasiswa memiliki 

kontrol diri yang kuat, dan hal ini akan membantu mahasiswa terhindar dari hal 

yang tidak diinginkannya (Siswoyo dalam Hulukati & Djibran, 2018).  Mahasiswa 

seharusnya dapat menjadi panutan dalam masyarakat, salah satu peran 

mahasiswa di masyarakat yaitu moral force, dimana mahasiswa dituntut memiliki 

akhlak yang baik sebagai pribadi yang terpelajar (Cahyono, 2008). Mahasiswa 

yang memiliki kontrol diri yang kuat dapat mengendalikan emosinya dengan cara 

yang lebih halus, dapat diterima dan menunggu saat dan tempat yang tepat, 

bukan dengan meledak-ledak di hadapan orang untuk mengungkapkan 

emosinya (Hurlock dalam Anggreini & Mariyanti, 2014).  

Kontrol diri mulai diuji ketika diperhadapkan dengan permasalahan yang 

ada, ketika mahasiswa memiliki kontrol diri yang kuat, mereka akan terhindar dari 

suatu permasalahan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Menurut 

Utami dan Sumaryono (2008) kontrol diri merupakan perasaan bahwa seseorang 

dapat membuat keputusan efektif untuk menghasilkan akibat yang diinginkan 

dan menghindari akibat yang tidak diinginkan. Tidak melakukan tindakan impulsif 

merupakan tindakan yang dapat mengontrol diri (Chaplin, 2011). Kontrol diri yang 
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rendah dapat memicu tindakan impulsif dimana individu tidak berpikir panjang 

untuk mengambil tindakan. Dibuktikan dengan fakta yang ada berdasarkan 

penelitian yang dilakukan oleh Anggreini dan Mariyanti (2014) mengenai kontrol 

diri yang memengaruhi perilaku konsumtif dimana hasilnya terdapat hubungan 

negatif yang signifikan antara kontrol diri dengan perilaku konsumtif yang artinya 

semakin lemah kontrol diri maka semakin tinggi perilaku konsumtif.   

Menurut Ghufron dan Risnawati (2017) seseorang dengan kontrol diri 

tinggi akan cenderung mengubah perilakunya sesuai dengan situasi yang ada 

pada saat itu, berusaha untuk memperlancar interaksi sosial. Namun, jika 

seseorang gagal dalam mengontrol dirinya dapat mengakibatkan individu lebih 

mudah terlibat dalam tindakan kriminal atau perilaku menyimpang (Gottfredson & 

Hirschi dalam Yusuf & Patrisia, 2011). Kontrol diri yang rendah pada mahasiswa 

dikaitkan dengan tindak kecurangan, pembelian kompulsif, kekerasan seksual, 

perjudian, minuman keras dan penyalahgunaan narkoba, serta ketidakbahagiaan 

(Allen & Glanzer, 2017). Berdasarkan fakta yang ada di media sosial mengenai 

tindakan kriminal yang dilakukan mahasiswa, seperti pada berita yang dikutip 

dari merdeka.com (Ronald, 2019) yang berjudul polisi tangkap dua mahasiswa 

dalam keadaan mabuk saat demo depan DPR. Dalam berita tersebut 

menyatakan terdapat dua mahasiswa yang membawa minuman keras dan 

mabuk ketika demo sedang berlangsung, kedua mahasiswa dalam pengaruh 

alkohol tersebut berani melawan dan menyerang polisi yang menangkapnya. 

Fakta lainnya yang dikutip dari kompas.com (Marison, 2020) menyatakan bahwa 

tiap tahun terdapat peningkatan jumlah penggunaaa narkoba pada kalangan 

mahasiswa sejak tahun 2016, data di tahun 2016 mencapai 1.526 orang, 

meningkat di tahun 2017 menjadi 1.567 orang, meningkat lagi di tahun 2018 
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menjadi 1.772 orang dan di tahun 2019 angka penggunaan narkoba kembali 

bertambah hingga mencapai 2.192 orang.  

Peneliti menemui permasalah kontrol diri rendah melalui wawancara 

singkat dengan dua mahasiswa laki-laki dari salah satu universitas di Semarang 

yang dilakukan pada tanggal 29 Juni dan 30 Juni 2020 dan kedua mahasiswa 

tersebut berinisial AJS dan WY. AJS dan WY keduanya merupakan mahasiswa 

laki-laki dari, AJS berusia 20 tahun dan WY berusia 21 tahun. 

AJS, merupakan mahasiswa dari salah satu universitas di Semarang 

berusia 20 tahun AJS mengaku pernah melakukan hubungan sex, ia melakukan 

hal tersebut bukan hanya dengan pacarnya saja namun dengan perempuan lain 

juga. AJS melakukan hubungan sex ini semenjak ia SMP, semakin ia dewasa 

intensitas hubungan sex itu semakin meningkat, AJS pun sempat berpikir 

akibatnya jika ia terus-menerus melakukan hubungan sex, hal itu hanya terlintas 

saja di pikirannya, AJS tidak bisa menahan dirinya dan ia melakukan hal itu lagi. 

Ketika AJS dihadapkan dengan masalah, AJS pun memilih untuk melakukan 

hubungan sex agar ia dapat melupakan permasalahannya. Bagi AJS merokok 

dan minum minuman beralkohol bukan perbuatan nakal sehingga ia 

beranggapan kenakalan yang ia lakukan hanya berhubungan sex.  

WY, merupakan mahasiswa dari salah satu universitas di Semarang, ia 

berusia 21 tahun. WY bercerita, bahwa ia pernah melukai tangannya sendiri 

menggunakan silet, karena pada saat itu WY sedang ada masalah dan ketika 

sedang ada masalah tersebut ia tidak mendapatkan perhatian dari sekitar, hal ini 

lah yang membuat WY semakin terpuruk dan mencoba untuk melukai dirinya 

dengan silet sebagai solusi dari masalah dia. Awalnya WY berpikir jika ia melukai 

tangannya dapat membuat dirinya lega dan tenang, tetapi setelah ia melakukan 
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hal tersebut WY tidak merasakan hal tersebut. WY menceritakan bahwa ia orang 

yang hedon, ia sering sekali mengganti handphone, bahkan ketika ia dalam 

kondisi tidak memiliki uang, ia memaksa orangtuanya untuk membelikan ia 

handphone menggunakan kartu kredit orangtuanya. Ketika ditanya kenapa ia 

harus memaksakan diri mengganti handphone, WY mengatakan karena ia 

sangat mengingini handphone tersebut. WY juga pernah meminjam uang dari 

temannya dengan jumlah yang cukup besar pada kalangan mahasiswa karena ia 

ingin membeli suatu barang. WY menceritakan ketika ia sedang ada masalah, ia 

orang yang suka menunda untuk menyelesaikan masalah yang ada, ia lebih 

suka untuk menghibur dirinya terlebih dahulu. WY seringkali tidak konsisten 

dengan pilihannya sendiri,ketika ia diperhadapkan dengan dua pilihan yang 

sama-sama diinginkan, ia merasa sulit untuk menentukan pilihannya sehingga 

sering mengganti-ganti pilihannya. 

Kontrol diri dipengaruhi oleh beberapa faktor, secara garis besar ada 

faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal dari kontrol diri yaitu usia, 

semakin bertambahnya usia maka semakin baik kemampuan mengontrol diri  

seseorang. Faktor eksternal dari kontrol diri yaitu keluarga, terutama orangtua 

yang menentukan kemampuan mengontrol diri seseorang (Ghufron & Risnawati, 

2017). Keluarga merupakan lingkup terkecil yang sangat penting dimana 

kepribadian individu dapat terbentuk. Menurut Parke dan Buriel (dalam King, 

2012) orangtua merupakan manajer yang efektif bagi anaknya untuk 

menentukan potensi yang dimiliki anak, dengan cara melakukan kontak, 

memberikan pengarahan, menemukan informasi. Ketika orangtua menjalankan 

peran manajernya, dapat membantu anak untuk berkembang kearah positif dan 

membantu anaknya dalam pengambilan keputusan. Diperlukan kerjasama yang 
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baik antara kedua orangtua, jika tidak ada kerjasama yang baik dalam mengasuh 

anak serta ketidak lekatan orangtua dengan anak akan membentuk kontrol diri 

yang rendah. Dari sini perlunya kerjasama ibu dan ayah yang harus dijalankan, 

sehingga tidak hanya ibu saja yang berperan tapi ayah pun ikut berperan.  

Menurut Bern (dalam Septiani & Nasution, 2017) menyatakan keterlibatan 

ayah dalam pengasuhan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam 

proses perkembangan anak yaitu perkembangan fisik, kognitif, dan afektif dalam 

proses interaksi ayah dengan anak yang memiliki fungsi endowment (mengakui 

anak sebagai pribadi), protection (melindungi anak dari bahaya dan membantu 

anak pada pengambilan keputusan anak yang memengaruhi kesejahteraannya), 

provinsion (memastikan kebutuhan material anak), formation (aktivitas 

bersosialisasi seperti pengajaran, pendisiplinan, dan perhatian). Penelitian yang 

dilakukan Huriyati (dalam Wibawanti & Rahmah, 2016) menyatakan bahwa ayah 

berperan sebagai model dalam menjalankan keagamaan bagi anak laki-laki, hal 

ini akan mengidentifikasikan diri anak laki-laki dengan ayahnya. Anak laki-laki 

akan lebih percaya diri, berani mengungkapkan masalah dan dapat membuat 

keputusan sendiri, karena peran ayah sangat berpengaruh bagi anaknya, 

khususnya anak laki-laki dalam membantu anak untuk memahami tahap 

perkembangannya (BKKBN, dalam Fauzi, 2016). Menurut Dagun, (2002) 

perkembangan anak menjadi pincang jika tidak mendapat asuhan atau perhatian 

ayah. Anak yang kurang mendapat perhatian ayahnya cenderung memiliki 

kemampuan akademis yang menurun, dan interaksi sosial yang terbatas, bagi 

anak laki-laki, maskulinnya hilang atau berkurang. Penelitian Volpe (dalam 

Sarwono, 2013) mengenai hubungan antar pribadi ayah-anak dan ibu-anak. 

Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa anak memiliki perasaan positif 
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(bahagia, nyaman, dicintai, santai) dan lebih mampu terbuka (bebas, mau 

berbicara, bermain) terhadap ibu daripada ayah, dan anak memiliki perasaan 

negatif (marah, berontak, terpojok, dingin, tidak bahagia) terhadap ayah. 

Terdapat penelitian serupa yang dilakukan oleh Zulfikar (2018) 

menunjukan bahwa semakin orangtua menunjukan kasih sayang dan 

keterlibatan dalam hidup mahasiswa, serta respon positif yang ditunjukan 

dengan membangun komunikasi yang baik dengan memberi pengawasan dan 

memiliki tuntutan tertentu terhadap mahasiswa, maka semakin tinggi kontrol diri 

mahasiswa, begitu juga sebaliknya. Perbedaan dalam penelitian ini adalah 

penelitian diatas lebih menekankan pada kelekatan dan pola asuh orangtua 

sedangkan yang peneliti lakukan lebih menekankan pada peran seorang ayah. 

Penelitian diatas menggunakan subjek mahasiswa di kota Surakarta, sedangkan 

subjek yang peneliti gunakan adalah mahasiswa laki-laki Universitas Katolik 

Soegijapranata Semarang dengan rentang usia 18-22 tahun.  

Mahasiswa masuk dalam kategori remaja akhir. Pada tahap remaja akhir, 

individu sudah mencapai kematangan emosi sehingga individu dapat berpikir 

kritis, bertindak dengan tepat sehingga dapat dikatakan individu mampu 

mengontrol dirinya. Pada kenyataan yang ada masih banyak tindakan-tindakan 

impulsif seperti kenakalan yang mahasiswa lakukan dikarenakan peran ayah 

yang kurang terpenuhi oleh mahasiswa. Peran ayah sangat besar pengaruhnya 

pada anak laki-laki, yaitu menjadi model bagi anak laki-lakinya, ayah membantu 

anak laki-laki untuk memahami tahap perkembangannya. Ayah berperan penting 

bagi perkembangan anak, pengalaman yang dibagikan ayah kepada anak, akan 

memengaruhi anak hingga dewasa (Cabrera, dkk, 2000). Baxter dan Smart 

(2011) mengatakan bahwa peran seorang ayah dalam keluarga salah satunya 
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yaitu membimbing anak dengan mengajarkan disiplin pada anak. Dengan sikap 

disiplin yang diajarkan oleh ayah, anak dapat mengontrol dirinya dengan baik. 

Ketika anak tidak merasakan peran ayah akan berdampak bagi kehidupan 

anaknya sampai dewasa. Menurut Kruk (dalam Sundari & Herdajani, 2013) 

dampak yang timbul ketika ayah tidak berperan, yaitu adanya rasa kehilangan 

(lost) yang amat sangat disertai oleh rendahnya kontrol diri (self-control). Melihat 

cukup banyaknya tindak kriminal serta perilaku impulsif yang terjadi pada 

mahasiswa, serta minimnya penelitian mengenai peran ayah, peneliti tertarik 

untuk meneliti ada atau tidaknya hubungan antara peran ayah dengan kontrol diri 

pada mahasiswa.  

 

1.2. Tujuan 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empirik hubungan antara 

peran ayah dengan kontrol diri pada mahasiswa.  

  

1.3. Manfaat 

Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan memberikan 

sumbangan ilmiah yang bermanfaat dalam bidang psikologis, khususnya pada 

bidang psikologi keluarga dan psikologi sosial serta dapat menjadi acuan pada 

penelitian selanjutnya. 

Praktis 

Penelitian ini dapat menjadi referensi pembaca mengenai kontrol diri 

mahasiswa yang berkaitan mengenai peran ayah. 


