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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Seiring dengan perkembangan jaman, pendidikan yang lebih tinggi 

semakin dirasa perlu untuk mengikuti perkembangan jaman. Saat ini, untuk 

mencari pekerjaan, perusahaan-perusahaan banyak yang mensyaratkan lulusan 

jenjang pendidikan S1 dari berbagai jurusan. Hal ini menyebabkan semakin 

banyak anak yang melanjutkan pendidikan ke jenjang S1 di berbagai 

perguruan tinggi ternama untuk memudahkan dalam pencarian kerja. Tidak 

dapat dipungkiri bahwa nama terkenal dari perguruan tinggi tempat mencari 

ilmu dapat sangat berpengaruh dalam menjamin kualitas dari orang tersebut, 

juga memperbesar pengaruh atau dapat memudahkan dalam mencari 

pekerjaan karena jaminan kualitas dari lulusan perguruan tinggi tersebut. 

Pada umumnya, perguruan tinggi yang memiliki reputasi yang bagus 

tersebut sebagian besar terdapat di Pulau Jawa. Oleh sebab itu, banyak anak 

lulusan SMA baik yang berasal dari Pulau Jawa itu sendiri maupun yang 

berasal dari pulau lain seperti Pulau Sumatra dan Pulau Kalimantan yang 

berbondong-bondong melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi yang ada di 

Pulau Jawa ini. Dalam hal ini peneliti ingin memfokuskan pada perguruan 

tinggi yang berada di Semarang, Jawa Tengah khususnya di perguruan tinggi 

Universitas Katolik (UNIKA) Soegijapranata Semarang. 

Pada kenyataannya, mahasiswa yang kuliah di UNIKA Soegijapranata 

tidak semua berasal dari daerah-daerah sekitar Semarang ataupun dari Pulau 

Jawa tetapi ada juga yang berasal dari luar Pulau Jawa seperti yang berasal 

dari Pulau Sumatra, Pulau Kalimantan dan dari pulau-pulau lain yang ada di 

Indonesia. 



 2

Jarak yang jauh dari Pulau Sumatra dan Kalimantan ke Pulau Jawa 

tersebut mengakibatkan para mahasiswa tersebut tidak dapat pulang sesering 

yang mereka inginkan. Ada yang pulang dua kali dalam setahun, ada juga 

yang satu kali dalam setahun. Tidak sedikit juga dari mereka yang tidak dapat 

pulang setiap tahunnya. Penyebab para mahasiswa tersebut tidak dapat pulang 

sesering yang mereka inginkan adalah karena keterbatasan dalam hal dana, 

waktu perjalanan, maupun karena kesibukan mereka yang tidak 

memungkinkan mereka untuk bisa pulang dan berkumpul bersama dengan 

keluarga.(Suara Merdeka, 2008). Keadaan ini dapat menyebabkan stres pada 

mahasiswa tersebut karena jika mereka tidak bisa pulang, maka mereka tidak 

dapat berkumpul bersama keluarga, teman-teman, dan tidak dapat merasakan 

suasana rumah dan kampung halaman mereka. Selain itu, masalah yang sering 

timbul pada mahasiswa yang berasal dari luar Pulau Jawa ini adalah masalah 

adaptasi terhadap bahasa, budaya, cara berpikir, berperilaku dan bertindak 

yang berbeda dengan mahasiswa dan masyarakat lokal. Jika mahasiswa-

mahasiswa tersebut tidak dapat segera beradaptasi dengan mahasiswa lain, 

masyarakat dan lingkungan sekitar maka hal tersebut dapat menyebabkan para 

mahasiswa tersebut mengalami stres. 

Menurut Siswanto (2007, h.50) pada tingkat tertentu sebenarnya 

manusia memerlukan stres. Stres yang optimal akan membuat motivasi 

menjadi tinggi, orang menjadi lebih bergairah, daya tangkap dan persepsi 

menjadi tajam, menjadi tenang. Stres yang terlalu rendah akan mengakibatkan 

kebosanan, motivasi turun, sering bolos, mengalami kelesuan. Stres terlalu 

tinggi akibatkan insomnia, lekas marah, meningkatkan kesalahan dan 

kebimbangan.  

Menurut Anoraga dan Widiyanti (1990, h.163) stres dapat membantu 

atau menghambat prestasi, tergantung seberapa besar tingkat stres dan jenis 
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stres yang dialami seseorang. Cox (dikutip Raharjo, 2001, h.2) menyatakan 

bahwa stres yang dialami individu memberikan dampak besar, yaitu : 

(1) Pengaruh psikologis yang berupa kegelisahan, agresi, kelesuan, 

kebosanan, depresi, kelelahan, kekecewaan, kehilangan kesabaran dan 

harga diri yang rendah. 

(2) Pengaruh perilaku, berupa peningkatan konsumsi alkohol dan rokok, tidak 

nafsu makan atau bahkan makan berlebihan. 

Keadaan yang dapat menimbulkan stres tergantung dari penilaian 

masing-masing individu terhadap keadaan tertentu. Apakah keadaan tersebut 

dinilai sebagai ancaman atau sebagai tantangan. Berdasarkan wawancara yang 

dilakukan pada tanggal 15 April 2008 pada mahasiswa-mahasiswa yang 

berasal dari luar Pulau Jawa, gejala-gejala stres yang dialami antara lain sulit 

tidur, tidur tidak teratur, pola makan berubah, sensitif, mudah marah, mudah 

lupa, suka melamun, menjadi pendiam, perasaan sedih. Oleh karena itu, gejala 

tersebut tidak boleh diabaikan begitu saja, karena hal ini nantinya akan 

berpengaruh dalam interaksi sosial individu tersebut dan kesulitan dalam 

melakukan berbagai kegiatan. Gejala–gejala yang dapat diamati diantaranya 

adalah gelisah, depresi, agresi, tidak sabar, menarik diri dari lingkungan 

pergaulan, bahkan ada yang memilih untuk hanya berkumpul bersama dengan 

teman–teman sedaerahnya saja karena mereka merasa aman, tidak perlu untuk 

beradaptasi, tidak merasa rendah diri saat berkumpul bersama. Banyak dari 

mereka yang menjadi malas mengikuti kegiatan perkuliahan karena merasa 

tidak nyaman dan tidak dapat berbaur bersama dengan teman–temannya yang 

lain, sehingga sering bolos, tidak mengerjakan tugas–tugas kuliah yang 

mengakibatkan nilai–nilai yang didapat menjadi tidak memuaskan.  

Dalam upaya untuk mengatasi stres, orang biasanya menggunakan 

strategi-strategi bagaimana cara mereka beradaptasi dengan stres. Adapun 
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usaha-usaha untuk mengatasi stres disebut dengan coping. Konsep coping 

digunakan untuk menjelaskan hubungan antarperilaku individu dalam 

menghadapinya. Kondisi stres yang ada, tidak membuat mereka semakin jatuh 

dan terpuruk namun sebaliknya mereka melakukan hal lain yang mampu 

mereka gunakan sebagai kesibukan mereka sehari-hari. Kesibukan yang 

mereka lakukan merupakan strategi yang mereka susun dan lakukan sendiri 

untuk mengatasi stres yang mereka alami. Kondisi stres yang dialami oleh 

para mahasiswa atas keadaan yang mereka alami, memerlukan adanya suatu 

pereduksian stres agar para mahasiswa tersebut dapat menemukan kembali 

kondisi normalnya. Pereduksian ini dikenal dengan istilah coping stress. 

Dalam hal ini pereduksian diartikan sebagai usaha untuk mengurangi atau 

menghilangkan stres. Smet (1994, h.143) menyatakan coping sebagai suatu 

proses dimana individu mencoba untuk mengelola jarak yang ada antara 

tuntutan, baik tuntutan yang berasal dari dalam diri individu maupun yang 

berasal dari lingkungan, dengan sumber-sumber daya yang mereka gunakan 

dalam menghadapi situasi yang penuh dengan stres. 

Situasi penuh stres yang dialami oleh para mahasiswa tersebut 

dikhawatirkan akan mengganggu proses belajar mereka selama mengikuti 

kuliah jika tidak ada usaha untuk penanganan lebih lanjut. Penanganan lebih 

lanjut yang dimaksud adalah adanya usaha-usaha untuk mengurangi jika tidak 

mungkin untuk menghilangkan stres tersebut. Hal ini dapat dilihat dari tidak 

adanya interaksi sosial yang baik. Hal ini menunjukkan betapa penting untuk 

mengenali mahasiswa yang stres dan mengetahui cara pereduksian stres yang 

paling tepat sehingga mahasiswa-mahasiswa tidak lagi dalam kondisi stres.  

Mengingat betapa pentingnya mengenali sumber, gejala, dan 

bagaimana mengatasi stres pada para mahasiswa yang berasal dari luar Pulau 

Jawa ini, maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang 
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Dinamika  Stres Pada Mahasiswa yang Berasal dari Luar Pulau Jawa. “Apa 

saja sumber-sumber stres bagi mahasiswa,dan bagaimana gejala, dan strategi 

coping yang dapat dilakukan para mahasiswa yang berasal dari luar Pulau 

Jawa.” 

 

B. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan 

mendeskripsikan sumber-sumber stres, gejala, dan strategi coping yang 

dilakukan oleh para mahasiswa yang berasal dari luar Pulau Jawa.  

 

C. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya hasil penelitian di 

bidang kesehatan mental. 

 

2. Manfaat Praktis 

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi acuan dan masukan untuk 

mengurangi dan mencegah stres yang dapat dilakukan oleh mahasiswa 

yang berasal dari luar Pulau Jawa. 
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