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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar  Belakang 

Mahasiswa0baru adalah0generasi yang menempuh perjuangan dalam 

mencari jati diri. Saat pertama kali memasuki perguruan tinggi, berfikir 

menjadi mahasiswa yang dapat menjalani kuliah dengan baik, sejak awal 

mempunyai impian yang di bawa dari tempat asal, seterusya memiliki 

pekerjaan dengan baik, pemantapan pendirian hidup terjadi pada umur 

mahasiswa ini. (Yusuf, 2012). 

Mahasiswa pada tahun pertama harus di hadapakan dengan proses 

sosial dan harus melawan tingkat stres yang tinggi karena disini terjadi 

banyak sekali masalah yang di hadapi seperti permasalahan dengan orang 

tua,pacar,teman,sahabat,lingkungan dan teman serta di hadapkan dengan 

urusan nilai dan keuangan. (Mutadin, 2002) 

Interaksi Sosial adalah sebuah mekanisme atau hubungan timbal balik 

yang di lakukan satu atau dua orang lebih kaitannya yang terlibat suatu peran 

secara progresif. Terjadinya Interaksi juga mempengaruhi hubungan antara 

pihak yang terkait, hal ini terdapat adanya suatu respon stimulus dan 

tanggapan antara manusia. (Ali, 2004). 

Interaksi sosial sebagai peran utama seluruh kehidupan sosial sebab 

tanpa ada interaksi sosial, tak dapat terjadi kelangsungan hidup bersama. 

Interaksi yang di alami oleh remaja dengan teman sebayanya, remaja bersama 

keluarga dan remaja bersama orang tua. (Ali & Asrori, 2012). 
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Mahasiswa harus berperan aktif dalam berinteraksi sosial di masyarakat 

karena hal ini mahasiswa pendatang maupun mahasiswa dalam lingkup 

rumahnya akan membutuhkan komunikasi dan interaksi yang akan di 

butuhkan untuk proses sosial. Hal ini mahasiswa harus menempatkan 

posisinya dalam sikap dan pola pikir sebagai individu yang berilmu. ( 

Asrori,2012). 

Mahasiswa yang Kost mempunyai kecenderungan hidup tanpa ada 

batasan atau larangan yang mengikat individu tersebut. Dalam hal ini 

mahasiswa yang tinggal di Kost mempunyai kecenderungan keluar saat 

malam dan berkumpul bersama temannya di cafe atau warung kopi. 

Kebiasaan ini dapat membatasi interaksi dengan masyarakat sekitarnya. 

(Ali,2011). 

Berdasarkan  penelitian  yang kami lakukan mahasiswa yang tinggal di 

rumah dengan Orang Tua mempunyai hal yang berbeda. Hidup bersama 

kedua orang tuanya membuat individu tersebut merasa banyak aturan yang 

mengkibatkan mereka cenderung lebih di siplin. Dalam hal ini lebih 

prospektif karena individu terssebut lebih mudah berhubungan sosial dengan 

masyarakat sekitar. (Soekanto,2009). 

Menurut pemaparan para ahli diatas dapat di ketahui jika sikap atau 

kesanngupan interaksi sosial di pengaruhi individu tersebut untuk bekerja 

sama dan saling berhubungan dengan individu atau kelompok dimana 

keterlibatan individu yang mempengaruhi perilaku,mengubah dan 

memperbagus sifat invidu atau yang lainnya di situ timbul yang bersifat 

timbal balik. 
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B.  Perumusan Masalah 

Hakikat  kutipan  yang terdapat pada latar belakang di atas dapat di 

simpulkan jika “Perbedaan Interaksi Sosial Mahasiswa Baru yang Tinggal  

Bersama Orang Tua dan Kost di Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas 

Islam Sultan Agung” 

 

C.  Tujuan  Penelitian 

1. Tujuan umum 

Maksut riset ini 0adalah memahami tentang “Perbedaan Interaksi 

Sosial Mahasiswa Baru yang Tinggal  Bersama Orang Tua dan Kost di 

Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Islam Sultan Agung” 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengidentifikasi karakteristik Mahasiwa di Fakultas Ilmu 

Keperawatan0Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

b. Mengidentifikasi Interaksi sosial Mahasiswa Baru yang Tinggal 

Bersama Orang Tua di Fakultas Ilmu keperawatan 

c. Mengidentifikasi Interaksi Sosial Mahasiswa Baru yang Tinggal di 

Kost di Fakultas Ilmu keperawatan 

d. Menganalisis Perbedaan Interaksi Sosial Mahasiswa Baru yang 

Tinggal Bersama Orang Tua dan Kost di Fakultas Ilmu 

Keperawatan. 

 

 

 



4 

 

 

D.  Manfaat  Penelitian 

1. Pelayanan Keperawatan 

Penelitian0ini bisa digunakan sebagai informasi ilmiah untuk 

menambah pengetahuan dalam penanganan masalah Interaksi sosial yang 

terjadi pada mahasiswa baru. 

2. Pendidikan Keperawatan 

Data riset ini di0harapkan bisa sebagai awal mula mendapat 

informasi, menambah wawasan dan pengetahuan mengenai Interaksi 

mahasiswa baru, dan dapat diterapkan sebagai pengetahuan baik dalam 

perkuliahan maupun praktek di lapangan. 

3. Penelitian Selanjutnya 

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan ilmiah tentang 

Perbedaan Interaksi Sosial Mahasiswa Baru yang tinggal dengan Orang 

Tua dan Kost di Fakultas Ilmu0Keperawatan Universitas Islam Sultan 

Agung dan dapat di gunakan untuk acuan penelitian setelahnya. 

 

 

 

 

 

 


