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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kehidupan  individu mengalami sebuah proses untuk menjalankan setiap 

tugas perkembangan yang semestinya, sehingga terbuka peluang untuk 

berkembang dan beradaptasi dengan lingkungan. Corsini (Suherman, 2012, 

hlm. 9) mengatakan bahwa perubahan-perubahan sosial yang begitu cepat 

(rapid cosial changes),  sebagai konsekuensi dari modernisasi, industrialisasi, 

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mempengaruhi nilai-nilai 

moral, etika dan gaya hidup (value system and way of life). Tidak semua 

individu mampu menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan  yang terjadi, 

kadang-kadang mengakibatkan individu itu mengalami hambatan bahkan sakit 

karena mengalami gangguan penyesuaian diri (adjusment disorder). Oleh 

karena itu tugas konselor sebagai seorang psychoeducator  menurut  

Kartadinata (2011, hlm. 91) harus kompeten dalam hal memahami 

kompleksitas interaksi individu dengan lingkungan.  

Schneiders (1964, hlm.45) mengungkapkan penyesuaian diri yang baik 

meliputi kontrol terhadap emosi, mekanisme pertahanan diri yang minimal, 

frustrasi personal yang minimal, pertimbangan rasional dan kemampuan 

mengarahkan diri, kemampuan untuk belajar dan memanfaatkan pengalaman 

masa lalu, serta sikap realistik dan objektif. Schneiders juga mengungkapkan 

bahwa penyesuaian diri dapat ditinjau dari tiga sudut pandang yaitu 

penyesuaian diri sebagai adaptasi (adaptation), penyesuaian diri sebagai 

bentuk konformitas (conformity), dan penyesuaian diri sebagai usaha 

penguasaan (mastery).  

Secara umum mahasiswa baru menghadapi masalah dalam hal 

penyesuaian diri. Penyesuaian diri mahasiswa di kampus diartikan sebagai 

kemampuan mahasiswa mereaksi secara tepat realitas sosial, situasi, dan relasi 

sosial sehingga mampu beinteraksi secara wajar dan sehat, serta dapat 

memberikan kepuasan bagi dirinya dan lingkungannya (Schneiders, 1964, hlm. 

454).Terkait dengan pendapat di atas, Wilis (2012, hlm. 61) menyatakan
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bahwa penyesuaian diri di lingkungan kampus meliputi: penyesuian dengan dosen, 

penyesuaian terhadap mata kuliah, penyesuaian diri dengan teman sebaya, dan terhadap 

lingkungan kampus. 

Memasuki universitas merupakan waktu yang penuh tekanan (stressful) bagi banyak 

mahasiswa.  Essandoh & Mori (Misra & Castillo, 2004, hlm. 34) dalam penelitiannya 

mengungkapkan bahwa salah satu permasalahan yang dialami mahasiswa tahun pertama 

adalah mengalami tekanan terhadap penyesuaian diri  karena mereka harus melalui proses 

adaptasi pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan lingkungan yang baru. Menurut  

Thawabieh dan Qaisy (2012, hlm. 56) masa transisi dari lingkungan sekolah maupun 

pekerjaan ke lingkungan kampus dapat menyebabkan kekagetan psikologis, akademik, dan 

sosial bagi mahasiswa karena terdapat banyak perbedaan sistem pendidikan antara lain 

cara mengajar, tuntutan akademik, bentuk hubungan antara mahasiswa dan universitas dan 

hubungan antar mahasiswa itu sendiri. 

Mengenyam pendidikan pada universitas favorit terkadang dianggap memberikan 

dampak negatif tersendiri bagi mahasiswa. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh  Balmer 

(2009) bahwa kebiasaan-kebiasaan baru yang ditemui di lingkungan baru dapat 

menyebabkan tekanan dan berakibat pada kompetensi akademik mahasiswa bahkan 

sampai memutuskan berhenti kuliah. Dampak negatif yang dirasakan oleh mahasiswa 

tersebut akibat tuntutan lingkungan pendidikan atau universitas disebut dengan stres 

akademik. Stres akademik  adalah hasil dari kombinasi berbagai hal yang berhubungan 

dengan tuntutan akademik yang melebihi kapasitas adaptasi individu  (Calaguas & 

Calaguas, 2012, hlm. 78). Banyak faktor yang menyebabkan seorang mahasiswa 

mengalami stres akademik, membuat individu itu kesulitan menyelesaikan semua 

kewajiban dalam proses pembelajaran. Menurut Wilks (Calaguas, 2012, hlm. 90) stres 

akademik banyak disebabkan oleh masalah pengaturan waktu, beban keuangan, interaksi 

dengan pengajar, tujuan pribadi, kegiatan sosial, penyesuaian dengan lingkungan kampus, 

dan kurangnya dukungan. Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa stres akademik 

disebabkan oleh sistem semester, ruang kuliah yang padat, sumber daya yang tidak 

adekuat untuk menyelesaikan tugas akademik (Agolla & Ongori dalam Calaguas, 2012, 

hlm. 93). Tugas yang terus menerus, ketakutan dalam menghadapi ujian, sistem ujian, dan 

ekspektasi diri yang tinggi (Clift & Thomas, Kohlon, Berg & Keinan dalam Kadapatti & 

Vijayalaxmi, 2012). 

Penyesuaian diri kerap dipandang sulit oleh mahasiswa karena perbedaan budaya 

pada wilayah baru. Nilsson dkk, (2008) menyatakan menyesuaikan diri dengan kehidupan 
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di perguruan tinggi dapat menimbulkan stres bagi setiap orang. Pindah ke wilayah baru 

melibatkan stres akulturatif (Berry & Annisa, 1974, hlm. 32).Stres akulturatif adalah stres 

karena proses akulturasi antara dua budaya, dan stres psikokultural karena perbedaan 

budaya ditemukan antara budaya asal dan budaya yang masuk ditandai dengan penurunan 

status kesehatan fisik dan mental individu atau kelompok mengalami akulturasi, ditandai 

dengan perubahan fisik dan psikologis karena adaptasi yang diperlukan dalam diet, iklim, 

perumahan, gaya interaksional, norma-norma dan nilai-nilai untuk budaya baru.  

Kesulitan mahasiswa  untuk menyesuaikan diri terhadap kultur akademik (academic 

culture), karena melibatkan psikologis mahasiswa. Ramsay, dkk (1999, hlm. 45), 

mengungkapkan penyesuaian diri menggambarkan kesesuaian antara setiap individu dan 

lingkungan akademik.Didalam studi, penyesuaian diri dibagi menjadi psikologis 

(emosional, mengacu pada kesejahteraan, kecemasan depresi, kelelahan) dan sosiokultural 

(perilaku, mengacu pada kemampuan untuk menyesuaikan diri(Brown dan Holloway 

2008, hlm. 79).Secara umum, mayoritas mahasiswa tahun pertama menyatakan bahwa 

transisi ke perguruan tinggi merupakan fase  stres dalam kehidupan mereka (Aderi dkk, 

2013, hlm. 78). 

Bagi mahasiswa perantau, penyesuaian diri ini akan lebih menekan karena mereka 

juga perlu belajar perbedaan nilai-nilai budaya dan bahasa sebagai persiapan akademik 

(Essandoh & Mori dalam Misra & Castillo, 2004). Senada dengan pernyataan di atas, 

Willis (2012, hlm. 55) berpendapat bahwa banyak orang yang tidak mampu menyesuaikan 

dirinya dengan diri sendiri, akibatnya tampak dirinya dalam keadaan gelisah dan terjadi 

konflik batin.Mengatasi shock pada kultur akademik diperlukan tindak preventif dan 

represif melalui layanan bimbingan dan konseling.  

Realita tentang kesulitan dalam penyesuaian diri dialami oleh  mahasiswa program 

kerjasama dari Riau. Hasil observasi dan wawancara dengan beberapa mahasiswa 

kerjasama Riau Tahun Akademik 2015 yang berjumlah 38 orang dan 28 orang mahasiswa 

kerjasama Riau Tahun Akademik 2016 didapatkan hampir 20% mahasiswa kerjasama 

terhambat dalam penyesuaian diri. Stres dalam memasuki perguruan tinggi setelah lama 

bekerja. Individu yang mampu menyesuaikan diri cendrung akan lebih mudah diterima 

oleh orang lain dan lingkungannya sehingga lebih cepat mencapai tujuan. 

Beberapa pandangan mahasiswa Riau terhadap perguruan tinggi favorit (UPI) 

membuat mereka merasa tidak mampu dalam berkompetisi sesama mahasiswa sehingga 

membuat stress secara akademik. Perbedaan budaya menjadi sumber sulitnya 

menyesuaian diri bagi mahasiswa Riau karena budaya yang sangat berbeda. Kultur 
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akademik, manajemen waktu, kurangnya informasi perguruan tinggi maupun informasi 

budaya khususnya bahasa yang sangat berbeda dengan daerah asal mahasiswa jalur 

kerjasama. 

Melihat kondisi yang telah dipaparkan di atas, terjadinya masalah-masalah 

penyesuaian diri menunjukkan bahwa keterampilan penyesuaian diri bukanlah masalah 

yang sederhana, hal ini dikarenakan masalah penyesuaian diri menyangkut aspek 

kepribadian dan merupakan sistem yang dinamis untuk mencapai perkembangan diri 

secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan sebuah penelitian yang dapat mengungkap 

profil  penyesuaian diri, sehingga dapat terumuskan sebuah program bimbingan dan 

konseling pribadi-sosial sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Depdiknas 

(2008, hlm 197) menguraikan tentang bimbingan dan konseling memiliki tujuan: 

(1)merencanakan kegiatan penyelesaian studi, perkembangan karir serta kehidupan dimasa 

yang akan datang; (2)mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimiliki secara 

optimal, (3)menyesuaikan diri dengan lingkungan pendidikan, lingkungan masyarakat 

serta lingkungan kerjanya, (4)mengatasi hambatan dan kesulitan yang dihadapi dalam 

studi, penyesuaian dengan lingkungan pendidikan, masyarakat, maupun lingkungan kerja. 

Hasil penelitian Heru Nurrohman (2013) dengan judul program bimbingan dan konseling 

berbasis nilai-nilai budaya untuk meningkatkan kemampuan penyesuaian diri peserta 

didik, menunjukan bahwa program bimbingan dan konseling efektif meningkatkan 

kemampuan penyesuaian diri peserta didik. 

 

B. Identifikasi dan Rumusan Masalah 

Secara hakiki manusia tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan orang lain, 

sejak dilahirkan hingga akhir hayat membutuhkan pergaulan dengan orang lain (Gerungan, 

2004). Memasuki sebuah lingkungan baru, individu tentu saja perlu memiliki sebuah 

kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan, sehingga ia dapat melebur dan hidup 

dalam lingkungan sosial secara tepat. Abdallah dkk (2009) melakukan studi yang 

melibatkan mahasiswa tahun pertama dan temuan mengungkapkan bahwa sebagian 

mahasiswa memiliki nilai tingkat penyesuaian rendah dan menengah sehingga mereka 

gagal melanjutkan ke tahun kedua. Baker dan Syrik (1999) mengemukakan bahwa 

kemampuan mahasiswa untuk berhasil menyesuaikan diri dengan perguruan tinggi terkait 

dengan pengalaman kuliah positif, sedangkan penyesuaian berhasil adalah terkait dengan 

pengalaman kuliah negatif. 
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Transisi ke perguruan tinggi dapat menjadi pengalaman stres bagi banyak 

mahasiswa (Tinto, 1996; Baker & Syrik, 1999; Pascarella & Terenzini, 2005). Beberapa 

mahasiswa dalam transisi ke perguruan tinggi masih mengalami kesulitan yang 

berhubungan dengan pribadi, interpersonal, dan tantangan akademis. Namun, secara 

umum diyakini bahwa belajar di universitas seperti belajar di lingkungan baru biasanya 

memiliki beberapa tantangan seperti belajar untuk hidup dalam budaya baru. Mengingat 

fakta ini, banyak mahasiswatahun pertamatidak dapat menyesuaikan diri secara cepat dan 

tepat dengan lingkungan baru mereka, dan pengaturan tempat tinggal pribadi. Dengan kata 

lain, mereka tidak mengetahui carauntuk hidup, mempelajari tugas akademik secar efektif, 

dan mengembangkan kebiasaan belajar dalam lingkungan akademik baru (Smith & Renk, 

2007; Paker, dkk, 2004). 

Bimbingan pribadi merupakan upaya untuk membantu individu dalam menemukan 

dan mengembangkan pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang maha Esa, 

mantap dan mandiri serta sehat jasmani dan rohani. Sementara bimbingan sosial 

merupakan upaya untuk membantu individu dalam mengenal dan berhubungan dengan 

lingkungan sosial yang diisi budi pekerti luhur dan tanggung jawab. Sedangkan bimbingan 

dan konseling pribadi sosial merupakan bantuan yang diberikan untuk menghadapi 

keadaan batinnya sendiri dan mengatasi pergumulan atau gejolak dalam hatinya guna 

mengatur dirinya pada aspek kerohaniaan, menjaga kondisi jasmani, mempergunakan 

waktu dengan sebaik-baiknya, serta bantuan dalam membina hubungan kemanusiaan 

dengan sesama lingkungan sosialnya. 

Bimbingan dan konseling pribadi sosial untuk meningkatkan penyesuaian diri 

mahasiswa diperlukan, karena pada umumnya melalui bimbingan yang sudah dipersiapkan 

agar tercapai perkembangan optimal individu sesuai dengan tugas perkembangannya 

masing-masing. 

Identifikasi masalah yang telah dipaparkan tersebut mengacu pada pengembangan 

program bimbingan dan konseling untuk meningkatkan kemampuan penyesuaian diri 

mahasiswa kerjasama provinsi Riau yang kuliah di Universitas Pendidikan Indonesia. 

Oleh karena itu masalah utama yang perlu dijawab dalam penelitian ini adalah “Apakah 

bimbingan dan konseling pribadi sosial dapat meningkatkan penyesuaian diri mahasiswa 

kerjasama Riau tahun akademik 2016/2017?”. Berdasarkan batasan masalah di atas, 

masalah penelitian ini diuraikan dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut. 

1. Bagaimana profil base linepenyesuaian diri mahasiswa kerjasama Provinsi Riau yang 

kuliah di Universitas Pendidikan Indonesia Tahun Akademik 2016/ 2017? 
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2. Seperti apa bimbingan dan konseling pribadi sosial  untuk meningkatkan penyesuaian 

diri mahasiswa kerjasama Provinsi Riau Tahun Akademik 2016/ 2017? 

3. Bagaimana profil akhir penyesuaian diri mahasiswa kerjasama Provinsi Riau Tahun 

Akademik 2016/ 2017 setelah mendapat bimbingan dan konseling pribadi sosial? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Secara umum Penelitian bertujuan menghasilkan bimbingan dan konseling pribadi 

sosial untuk meningkatkan penyesuaian diri mahasiswa kerjasama Provinsi Riau. Secara 

khusus tujuan penelitian ini sebagai berikut. 

1. Mendeskripsikan profil base line penyesuaian diri mahasiswa kerjasama Riau. 

2. Merumuskanbimbingan dan konseling pribadi sosial untuk meningkatkan 

penyesuaian diri mahasiswa kerjasama Propinsi Riau. 

3. Mendeskripsikan profil akhir penyesuaian diri mahasiswa kerjasama Provinsi Riau. 

 

D. Hipotesis Penelitian 

Terdapat beberapa asumsi yang mendasari dan memperkuat hipotesis penelitian 

ini.Asumsi-asumsi tersebut adalah sebagai berikut. 

1. Banyak orang yang tidak mampu menyesuaikan dirinya dengan diri sendiri dan 

lingkungannya, akibatnya tampak dirinya dalam keadaan gelisah dan terjadi konflik 

batin (Willis, 2012, hlm. 55). 

2. Penyesuaian diri yang baik meliputi kontrol terhadap emosi,  mekanisme pertahanan 

diri yang minimal,  frustrasi personal yang minimal, pertimbangan rasional dan 

kemampuan mengarahkan diri, kemampuan untuk belajar dan memanfaatkan 

pengalaman masa lalu, serta sikap realistik dan objektif (Schneider 1964, hlm.201). 

3. Bimbingan dan konseling memiliki tujuan khusus untuk membantu konseling agar 

dapat mencapai tugas-tugas perkembangannya yang meliputi aspek pribadi sosial 

(Depdiknas 2008, hlm. 197). 

Berdasarkan beberapa asumsi diatas hipotesis penelitian ini adalah “bimbingan dan 

konseling pribadi sosial efektif untuk meningkatkan penyesuaian dirimahasiswa kerjasama 

Riau tahun akademik  2016/ 2017”. 
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E. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoretis 

Hasil penelitian  diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta 

membantu perkembangan keilmuan dalam bidang Bimbingan dan Konseling, terutama 

masalah yang berkaitan dengan penyesuaian diri terhadap mahasiswa kerjasama 

Provinsi Riau  yang dapat ditingkatkan melalui bimbingan dan konseling pribadi sosial. 

b. Manfaat Praktis 

Secara lebih spesifik manfaat praktis yang diharapkan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 

a. Bagi dosen pembimbing akademik, hasil penelitian menjadi salah satu rujukan 

evaluasi bagi pengembangan program bimbingan dan konseling selanjutnya. 

b. Bagi Dinas Pendidikan Provinsi Riau, diharapkan dapat menjadikan hasil penelitian 

sebagai pertimbangan penting dalam seleksi mahasiswa tugas belajar tahun 

berikutnya. 

c. Bagi peneliti selanjutnya, sebagai pertimbangan dalam melakukan penelitian lebih 

lanjut khususnya yang berkaitan dengan pengembanganbimbingan dan konseling 

pribadi sosial untuk meningkatkan penyesuaian diri mahasiswa kerjasama. 

 

 


