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BAB I 

PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan uraian penelitian yang mencakup latar belakang 

penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, serta manfaat penelitian 

yang terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis. 

A. Latar Belakang Penelitian 

Perpindahan individu dari satu daerah ke daerah lain merupakan sesuatu 

yang umum terjadi, terutama dari wilayah yang berpenduduk jarang 

(pedesaan) ke wilayah yang padat penduduk (perkotaan). Keadaan saat 

individu pergi dan menetap ke daerah lain untuk jangka waktu tertentu kerap 

disebut dengan istilah merantau. Merantau bisa terjadi karena beberapa 

faktor, misalnya ingin menempuh pendidikan, mencari pekerjaan, 

membangun keluarga baru, dan lain sebagainya. Santrock (2014) menjelaskan 

bahwa individu yang pergi meninggalkan daerah asal untuk tujuan tertentu 

merupakan salah satu tanda bahwa ia telah memasuki fase kemandirian dalam 

hidup. Salah satu golongan individu yang cukup banyak merantau adalah 

mahasiswa. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, misalnya keterbatasan 

jumlah perguruan tinggi di suatu daerah, hingga kemudahan akses dan 

fasilitas yang belum merata antar tiap daerah. Mahasiswa yang berasal dari 

luar daerah ini biasa disebut sebagai mahasiswa rantau.  

Mahasiswa yang tinggal dalam suatu lingkungan baru perlu melakukan 

berbagai proses adaptasi. Menurut Mudhovizi (2012) permasalahan dalam hal 

tersebut umumnya terjadi karena hilangnya keterikatan dengan keluarga, 

perbedaan kondisi budaya, ketakutan akan kegagalan, dan hubungan sosial. 

Jika gagal dalam proses penyesuaian maka mahasiswa rantau akan cenderung 

mengalami konflik, stres, dan kesulitan dalam hal akademik (Gunarta, 2015).  

Pada tingkat tertentu, situasi seperti perbedaan kultur sosial, bahasa, dan 

kerinduan pada keluarga dapat menimbulkan munculnya frustrasi dan 

perasaan terasing dari lingkungan sekitar (Thurber & Walton, 2012; Shiraev 

& Levy, 2012). Hal ini dapat memunculkan situasi kerinduan yang mendalam 

terhadap keluarga dan daerah asalnya. Fenomena kerinduan akan keluarga 
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dan kampung halaman tersebut merupakan indikator utama homesickness 

(Stroebe, Schut, & Nauta, 2015). 

Homesickness merupakan suatu keadaan sulit yang dialami individu 

karena terpisah dari lingkungan serta orang-orang terdekat yang familiar dan 

dicintai (Thurber & Walton, 2012). Situasi tersebut terjadi karena individu 

yang tinggal di suatu lingkungan asing mempersepsikan hilangnya suasana, 

figur, atau situasi sosial yang biasanya ia rasakan di lingkungan asalnya 

(Stroebe, Vliet, Hewstone, & Willis, 2002). Hal ini diperkuat oleh pendapat 

Watt dan Badger (2009) yang mengungkapkan bahwa tingginya tingkat 

homesickness berbanding lurus dengan tingginya need to belong individu 

tersebut. Fisher (2017) mengungkapkan bahwa pada konteks pelajar, 

homesickness umumnya dialami oleh pelajar tingkat pertama yang harus 

menghadapi transisi lingkungan baru, namun juga bisa terjadi pada pelajar di 

tingkat yang lebih tinggi karena homesickness dapat terjadi secara 

berkelanjutan, bukan hanya periodik, serta faktor yang memicunya bisa 

berbeda antar setiap individu. Penelitian dari Pramithadewi & Yanuvianti 

(2017) pada mahasiswa rantau di Universitas Islam Bandung menunjukkan 

hasil bahwa homesickness merupakan aspek tertinggi dari semua aspek 

pemicu stres budaya yang dirasakan mahasiswa perantau. Penelitian lain dari 

Watt and Badger (2009) juga mengungkapkan bahwa 40% pelajar yang 

datang dari latar belakang budaya atau lingkungan berbeda cenderung 

mengalami homesickness.  

Homesickness merupakan masalah universal yang dapat dialami oleh 

setiap individu terlepas dari usia dan jenis kelamin (Stroebe, 2015; Duven, 

2018). Menurut Tsytsarev & Krichmar (dalam Shiraev & Levy, 2012), 

homesickness dalam tahap tertentu merupakan salah satu rangkaian yang 

dapat memicu munculnya stres budaya. Penelitian Kegel (dalam Duru & 

Balkis, 2013) menunjukkan bahwa homesickness yang dialami individu dapat 

berdampak pada berbagai hal diantaranya keadaan emosional, kecemasan, 

prestasi akademik, sulitnya konsentrasi, kesepian, gejala fisik, adaptasi sosial, 

mendramatisir kesedihan, hingga depresi. Hal ini juga sesuai dengan studi 

Polanco-Roman & Miranda (2013) yang mengungkap adanya hubungan 
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prediktif antara homesickness -yang merupakan salah satu aspek dari stres 

budaya- terhadap gejala depresi. Penelitian lain menunjukkan bahwa 

homesickness juga berkaitan dengan kesulitan tidur pada mahasiswa di usia 

18-30 tahun (Biasi, Mallia, Russo, Menozzi, Cerutti, & Violani, 2018).   

Pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia sejak Maret 2020 

berdampak pada perubahan sistem belajar di hampir semua institusi 

pendidikan di berbagai tingkat. Metode belajar tatap muka di kelas mulai 

digantikan oleh metode dalam jaringan (daring) untuk mencegah terjadinya 

kerumunan yang berpotensi menjadi sarana penyebaran wabah Covid-19. 

Perubahan metode belajar ini membuat banyak mahasiswa rantau 

memutuskan pulang dan melanjutkan pembelajaran secara jarak jauh di 

tempat tinggal asalnya karena tidak lagi terikat untuk harus datang dan belajar 

di kelas. Namun, pada kenyataannya tidak semua mahasiswa rantau memilih 

pulang dan menetap di daerah asalnya selama pandemi berlangsung (Studi 

pendahuluan, April 2021) 

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan peneliti melalui 

wawancara singkat terhadap 10 orang mahasiswa rantau yang berkuliah di 

Kota Bandung, dapat diketahui bahwa mahasiswa rantau yang menetap di 

daerah perantauan selama masa pandemi Covid-19 cenderung mengalami 

rasa rindu yang mendalam terhadap keluarga dan kampung halamannya. 

Kebijakan pembatasan sosial dan transportasi yang diberlakukan pemerintah 

sepanjang tahun 2021 bukan hanya mempersulit mereka untuk pulang ke 

daerah asal namun juga membatasi aktivitas sosial mereka selama di daerah 

perantauan. Hal ini kemudian memicu rasa kesepian yang memperkuat 

munculnya homesickness.   

Hasil tersebut juga diperkuat oleh penelitian dari Shoukat, Callixte, 

Nugraha, Budhy, dan Irene (2021) pada mahasiswa luar negeri di Indonesia 

yang menunjukkan bahwa homesickness merupakan masalah kesehatan 

mental yang cukup banyak dialami oleh mahasiswa rantau pada masa 

pandemi Covid-19 di Indonesia, dengan persentase mencapai 38% dari subjek 

penelitian. Homesickness pada masa pandemi tersebut disebabkan bukan 

hanya karena perbedaan sosial-budaya dan situasi jauh dari keluarga, namun 



4 
 

Syah Aqil Imamy, 2022 
HUBUNGAN LOCUS OF CONTROL DENGAN HOMESICKNESS PADA MAHASISWA RANTAU YANG 
MENETAP DI KOTA BANDUNG PADA MASA PANDEMI COVID-19 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

juga karena peraturan pembatasan selama pandemi, kecemasan akan kasus 

wabah yang meningkat, dan berbagai situasi menekan lainnya yang makin 

memicu rasa kerinduan mereka terhadap keluarga.  

Homesickness berkaitan dengan seberapa baik individu melakukan 

penyesuaian diri di lingkungan (Vingerhoets, dalam Haq, 2015). Selain itu, 

kemungkinan individu mengalami homesickness juga dapat dipengaruhi oleh 

bagaimana sikap dan perilaku yang ia tunjukkan di lingkungan barunya 

(Thurber, & Walton, 2007). Jika dalam proses penyesuaian individu 

melakukan tindakan untuk mencegah munculnya situasi negatif atau 

meminimalisasi situasi menekan yang ia alami selama di lingkungan baru, 

maka kemungkinan homesickness dapat dihindari. Proses penyesuaian diri 

terhadap situasi menekan tersebut dapat dipengaruhi oleh faktor locus of 

control (Crede & Niehorster, 2012; Tognoli, 2003). Locus of control adalah 

pemaknaan individu terhadap sumber peristiwa yang terjadi pada dirinya 

(Rotter, dalam Crede & Niehorster, 2012).  

Locus of control terbagi menjadi dua, yakni locus of control internal 

dan eksternal. Individu dengan locus of control inernal cenderung memaknai 

suatu kejadian yang ia rasakan sebagai hal yang bergantung pada faktor 

internal dirinya. Sedangkan individu dengan locus of control eksternal 

cenderung memaknai peristiwa dalam hidupnya sebagai sesuatu yang 

dipengaruhi dari luar diri, seperti takdir atau dipengaruhi orang lain. Menurut 

Feist & Feist (2014), locus of control mengacu pada keyakinan mengenai 

mampu atau tidaknya individu mengendalikan situasi yang terjadi di 

kehidupannya. Lebih lanjut, studi dari Ward & Kennedy (1993), 

menunjukkan orientasi locus of control dari individu diyakini dapat menjadi 

salah satu faktor yang berkaitan dengan seberapa besar usaha yang akan 

dilakukan individu tersebut untuk mengatasi tekanan homesickness saat 

terpisah dari lingkungan asal dan keluarga. 

Pada konteks mahasiswa rantau, orientasi locus of control menentukan 

bagaimana mahasiswa merespons tekanan dan situasi kurang menyenangkan 

yang ia alami, termasuk homesickness. Mahasiswa yang memiliki orientasi 

locus of control internal akan cenderung melakukan tindakan yang efektif 
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untuk meredakan situasi homesickness yang dirasakan karena ia memandang 

situasi tersebut sebagai hal yang dapat dikendalikan (Tognoli, 2003). Hal 

tersebut sejalan dengan pendapat Lefcourt (1991) yang menyatakan bahwa 

individu yang memiliki internal locus of control lebih melihat peristiwa, 

situasi, maupun perasaan negatif yang ia alami sebagai sesuatu yang dapat 

diubah dengan berbagai usaha untuk meminimalisasi dampaknya. Berkaca 

pada hal tersebut, peneliti merasa perlu untuk melihat lebih jauh keterkaitan 

antara locus of control dengan homesickness pada konteks mahasiswa rantau 

yang menetap di daerah perantauan selama masa pandemi.  

Penelitian terdahulu mengenai locus of control pada subjek mahasiswa 

menunjukkan bahwa locus of control internal memiliki hubungan positif yang 

signifikan terhadap kematangan karir mahasiswa (Abidin & Fitriyah, 2017).  

Selain itu, locus of control internal juga berperan besar mengatasi 

kecenderungan stres, kecemasan dan depresi pada mahasiswa (Vukovic & 

Gajic, 2018) serta berkorelasi positif dalam memprediksi prestasi akademik 

(Mathur, 2014). Penelitian lain juga menunjukkan bahwa locus of control 

berhubungan positif dengan subjective well-being, transendensi, dan persepsi 

akan kesehatan diri (Chandiramani, 2014).  

Meskipun penelitian mengenai locus of control dengan variabel stres, 

depresi dan subjective well-being cukup sering dilakukan pada mahasiswa, 

namun penelitian mengenai locus of control yang berkaitan dengan variabel 

homesickness sendiri masih cukup jarang dilakukan di Indonesia. Sebagian 

besar penelitian mengenai homesickness di Indonesia lebih banyak dikaitkan 

dengan variabel lain. Beberapa penelitian terdahulu mengenai homesickness 

menunjukkan bahwa homesickness berkaitan dengan dukungan sosial (Istanto 

& Engry, 2019)  need to belong (Taslim, 2017), dan pada tahap lebih lanjut 

homesickness dapat menyebabkan stres dan depresi (Peterson & Liswandi, 

2019). Penelitian lain yang menggunakan variabel locus of control dan 

homesickness oleh Yasmin (2018) juga dilakukan pada karakteristik subjek 

yang berbeda, yaitu remaja santri yang memiliki demografi usia lebih muda. 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan subjek mahasiswa rantau yang 

menetap di kota Bandung selama pandemi. Oleh karena itu penelitian dengan 
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topik ini diperlukan untuk menggali fakta-fakta ilmiah mengenai kedua 

variabel tersebut dalam konteks demografi subjek yang berbeda.  

Pemilihan subjek mahasiswa rantau adalah karena jenjang perguruan 

tinggi merupakan jenjang pendidikan yang memiliki dinamika perpindahan 

individu/merantau antar daerah cukup tinggi, hal tersebut disebabkan oleh 

sedikitnya jumlah instansi perguruan tinggi (2.775) jika dibandingkan dengan 

jenjang pendidikan dasar dan menengah (273.658) di seluruh Indonesia 

(Kemendikbud, 2021). Sedangkan pemilihan kota Bandung adalah karena 

Bandung merupakan salah satu kota pusat pendidikan yang memiliki total 

perguruan tinggi terbanyak di Jawa Barat dengan jumlah 120 perguruan 

tinggi di bawah naungan Kemendikbud, sehingga Bandung kerap menjadi 

tujuan mahasiswa perantau yang ingin menempuh pendidikan tinggi (Data 

LTMPT, SBMPTN 2021). Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk 

meneliti hubungan locus of control dengan homesickness pada mahasiswa 

rantau yang menetap di Bandung selama masa pandemi.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka rumusan masalah dari 

penelitian ini adalah “Apakah terdapat hubungan locus of control dengan 

homesickness pada mahasiswa rantau yang menetap di Bandung pada masa 

pandemi Covid-19 ?” 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji hubungan locus of 

control dengan homesickness pada mahasiswa rantau yang menetap di 

Bandung pada masa pandemi Covid-19 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dalam penelitian ini terdiri dari manfaat teoretis dan manfaat 

praktis sebagai berikut: 
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1. Manfaat Teoretis 

Secara teoretis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah 

sumbangan referensi pada bidang kajian psikologi dan kesehatan mental, 

terutama mengenai topik locus of control dan homesickness. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Mahasiswa 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi yang berguna 

untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai topik yang 

diteliti. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi pedoman 

bagi mahasiswa rantau untuk lebih memahami bahwa situasi negatif 

seperti homesickness dapat diatasi jika mahasiswa meyakini bahwa 

situasi tersebut dapat dicegah dan dapat diminimalisasi oleh diri 

mereka sendiri. 

b. Bagi Institusi Pendidikan 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi kepada institusi 

pendidikan untuk lebih memberikan pembelajaran dan pelatihan 

mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan sosial positif 

maupun keorganisasian yang bertujuan agar mahasiswa rantau mampu 

membentuk penyesuaian diri yang baik di lingkungan sosialnya. 

c. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Instrumen dan hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan 

dan referensi yang bermanfaat untuk penelitian lanjutan yang lebih 

spesifik dan mendalam. 

E. Sistematika Penulisan Skripsi 

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab dengan rincian 

sebagai berikut: 

1. BAB I PENDAHULUAN. 

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang penelitian, rumusan 

masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika penulisan skripsi. 
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2. BAB II KAJIAN PUSTAKA 

Bab ini menjelaskan mengenai kajian yang berisi teori mengenai 

locus of control dan homesickness. Selain itu terdapat kerangka 

berpikir, serta hipotesis penelitian. 

3. BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu membahas desain penelitian, partisipan 

penelitian, populasi dan sampel, variabel penelitian, definisi 

operasional, instrumen penelitian, prosedur penelitian serta analisis 

data penelitian. 

4. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi gambaran demografi partisipan penelitian, gambaran 

variabel locus of control dan homesickness. Selain itu, bab ini juga 

membahas hasil uji hipotesis dan pembahasannya. 

5. BAB V SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

Bab ini berisi uraian dari simpulan yang di dapatkan dari hasil dan 

pembahasan penelitian serta implikasi dan saran bagi subjek 

penelitian dan peneliti selanjutnya. 

 


