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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dewasa ini pendidikan sangatlah penting. Bahkan menjadi salah satu 

modal dasar yang harus dimiliki oleh seseorang saat ini. Semakin tinggi dan 

baik pendidikan yang dimiliki oleh seseorang, maka kualitas seseorang 

tersebut akan semakin baik. Persaingan dalam dunia usaha dan dunia kerja 

juga mensyaratkan pendidikan sebagai salah satu syarat yang harus dimiliki 

oleh para pelamar kerja. 

Sebagai salah satu syarat penting yang harus dimiliki seseorang dalam 

dunia kerja dan dunia usaha inilah yang mengakibatkan seseorang rela untuk  

menempuh pendidikan tersebut. Permasalahan yang dihadapi saat ini, 

universitas-universitas yang memenuhi persyaratan tersebut, dengan kualitas 

yang baik sebagian besar terdapat di Pulau Jawa. Hal ini mengakibatkan 

banyak mahasiswa yang berasal dari luar Pulau Jawa yang menempuh 

pendidikan di universitas-universitas yang ada di Jawa. 

Banyak dari mahasiswa tersebut yang datang ke Pulau Jawa untuk 

menempuh pendidikan tidak dibekali dengan pengetahuan tentang daerah 

yang akan mereka tempati. Bagaimana tentang bahasa, pola  pikir masyarakat 

dan juga perbedaan selera masakan yang sangat jauh berbeda dengan daerah 

asal para mahasiswa tersebut. Keadaan ini akan mengakibatkan stres tersendiri 

bagi mahasiswa tersebut selain juga tuntutan mereka untuk beradaptasi dengan 

teknik pengajaran dan pembelajaran yang berbeda antara SMA dengan 

perguruan tinggi. 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah mengetahui stressor apa sajakah 

yang memicu stres pada mahasiswa tersebut, gejala-gejala apa saja yang 
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dialami, maupun bentuk coping stress yang bagaimana yang dilakukan untuk 

mengurangi stres. 

Berikut ini adalah stressor apa saja yang dapat menyebabkan stres pada 

mahasiswa yang berasal dari luar Jawa tersebut. Stressor yang diketahui 

sangat mengganggu adalah perbedaan bahasa, pola pikir dan tingkah laku 

antara daerah asal dengan daerah tujuan, lalu ada juga faktor perbedaan selera 

masakan, dan juga faktor perbedaan aturan antara keluarga kandung subjek 

dengan keluarga yang menjadi tempat tinggal subjek. 

Gejala yang dialami oleh subjek juga mencakup gejala fisikal, 

emosional, intelektual dan juga gejala interpersonal. Gejala fisikal dalam 

bentuk keringat berlebih, sakit kepala, gangguan tidur, perubahan selera 

makan, diare dan juga maag. Gejala emosional yang dialami oleh subjek 

adalah gelisah, gugup, bingung, bosan, menarik diri, merasa tidak aman, 

tegang, ragu-ragu, takut, mudah marah, dan juga menjadi cepat tersinggung. 

Gejala intelektual juga ditunjukkan oleh subjek yaitu suka melamun, 

mengalami kesulitan dalam berkonsentrasi, daya ingat menurun, dan jga 

subjek menjadi kehilangan selera humor. Gejala interpersonal yang 

ditunjukkan oleh subjek adalah subjek menjadi lupa janji, dan juga 

mendiamkan orang lain. 

Bentuk-bentuk coping stress yang dilakukan subjek untuk mengurangi 

stres juga ada dua yaiti Problem Focused Coping dan juga Emotion Focused 

Coping. Coping tersebut adalah mencari kegiatan untuk mengisi waktu luang 

misalnya dengan membaca komik, mengobrol bersama denga teman, 

menggambar, membuat puisi, berhati-hati saat bergaul dengan orang yang 

tidak dikenal, mencari dukungan dari keluarga maupun teman, dan mencari 

cara untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi dengan cara 

beradaptasi hal bahasa, pola pikir dan tingkah laku masyarakat di tempat yang 
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baru. Selain itu, juga dapat dilakukan coping stress dalam bentuk bercerita 

pada teman maupun keluarga, menahan diri, pasrah pada keadaan yang ada, 

menangis, dan berjalan-jalan maupun mendengarkan musik. 

 
B. Saran 

1. Bagi calon mahasiswa yang berasal dari luar Pulau Jawa 

Tinggal di suatu lingkungan yang benar-benar baru dan sangat 

berbeda memerlukan penyesuaian sebelumnya. Minimal adalah untuk 

mengetahui bagaimana keadaan dan kondisi di tempat tersebut. Hal yang 

pada awalnya dianggap sepele dan dirasa tidak akan menyebabkan 

hambatan yang berarti justru menjadi sumber stres tersendiri. Sebelum 

datang ke suatu tempat yang baru hendaklah terlebih dahulu membiasakan 

diri dengan situasi yang akan dialami di tempat yang baru agar dapat 

terhindar dari stres dan dapat berlaku sesuai dengan adat dan kebiasaan 

masyarakatnya dengan cara mencari informasi sebanyak mungkin dengan 

bertanya pada orang yang lebih tahu dan mempunyai pengalaman. Bisa 

juga dengan cara membaca buku-buku yang berhubungan dengan tempat 

yang akan dituju. 

2. Bagi mahasiswa yang berasal dari luar Pulau Jawa 

Mahasiswa yang bearasal dari luar Pulau Jawa yang telah berhasil 

melakukan adaptasi agar mempertahankan kondisi yang telah dicapai. 

Bagi mahasiswa yang belum berhasil melakukan adaptasi agar lebih aktif 

mengikuti kegiatan kampus. 

3. Bagi pihak kampus 

Setelah mengetahui hambatan apa saja yang menjadi sumber stres 

para mahasiswa, pihak kampus dapat lebih memperhatikan para 

mahasiswa yang berasal dari luar Pulau Jawa tersebut. Mungkin juga dapat 

membantu menyediakan fasilitas untuk pembelajaran bahasa dan 
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pemberian informasi hal-hal yang dirasa perlu untuk diketahui oleh para 

mahasiswa tersebut. Selain itu juga dapat memfasilitasi kegiatan-kegiatan 

beda budaya dan menyediakan buku-buku yang diperlukan oleh 

mahasiswa yang berasal dari luar Pulau Jawa untuk mempermudah 

pengenalan dengan kondisi lingkungan yang baru. 

4. Bagi masyarakat 

Jangan langsung menberikan label atau cap pada seseorang tanpa 

terlebih dahulu mengenal dan mengetahui keadaan yang sebenarnya. Lebih 

memberikan kesempatan pada mahasiswa yang berasal dari luar Pulau 

Jawa untuk beradaptasi. Bahkan dapat membantu dan berpartisipasi 

selama mahasiswa tersebut dalam proses adaptasinya. 
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