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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Mahasiswa merupakan seseorang yang sedang menempuh pendidikan di suatu 

universitas atau sebuah perguruan tinggi. Pengetahuan yang dimiliki mahasiswa 

diharapkan mampu memberikan perubahan bagi bangsa. Dalam upaya untuk 

mewujudkan perubahan bangsa, dapat dimulai dari mengubah diri sendiri dengan 

menjadi individu yang memiliki sikap dan perilaku yang positif . Mampu bersikap 

dan berperilaku positif dalam berbagai keadaan tersulit dalam hidup. 

Tahap awal menjadi seorang mahasiswa bukan sesuatu yang mudah untuk 

dihadapi. Mahasiswa pada tahun pertama menemukan berbagai tantangan dalam 

kehidupan. Banyak  perubahan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, mulai 

dari perbedaan lingkungan sekolah hingga lingkungan sosial. Perguruan tinggi 

memiliki jangkauan yang lebih luas jika dibandingkan dengan sekolah menengah 

atas (SMA), dalam berbagai segi, mulai dari perbedaan latar belakang budaya 

antar individu, gaya hidup, serta tugas dan kewajiban yang harus dilakukan. Oleh 

karena itu, mahasiswa dituntut untuk mampu mengatasi segala macam masalah 

yang ada agar kewajiban sebagai pelajar tetap berlangsung dengan baik. 

      Resiliensi merupakan kemampuan individu dalam mengatasi perubahan hidup, 

bangkit dari keterpurukan, menjaga kesehatan pada kondisi yang penuh dengan 

tekanan, serta merubah pola hidup apabila pola hidup yang lama sudah tidak 

sesuai dengan kondisi saat ini serta mengatasi permasalahan tanpa menggunakan 

kekerasan   (Sibert, 2005). Mahasiswa baru yang dapat mencapai titik resilien 

akan mampu menghadapi perubahan yang terjadi. Banyaknya perubahan yang 

terjadi diikuti dengan munculnya berbagai tuntutan sehingga memunculkan 

masalah. Berbagai situasi dan kondisi yang menimbulkan masalah tersebut 

menyebabkan mahasiswa membutuhkan resiliensi agar mampu menyesuaikan diri 

dengan lingkungan serta menjalankan tugas dan kewajiban sebagai seorang 

mahasiswa.  
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      Menurut Minard (2002) resiliensi memiliki pengaruh yang cukup besar untuk 

mengurangi gangguan mental yang terjadi. Remaja dengan resiliensi rendah 

biasanya bermasalah dalam bidang sosial, akademis, kompetensi serta 

penghindaran perilaku yang berisiko dalam kehidupan yang diinginkan 

(Abolghasemi & Varaniyab, 2010) 

      Konsep dari resiliensi mengacu pada strategi dalam mengatasi keadaan yang 

sangat menegangkan, dimana seseorang dapat mengatasi permasalahan secara 

positif. Pada dasarnya, setiap individu memiliki sudut pandang yang berbeda 

terhadap masalah yang sedang dihadapi. Pada situasi tertentu, masalah tidak dapat 

dihindari, individu dengan resiliensi yang baik mampu mengatasi masalah yang 

dihadapi dengan caranya sendiri. Individu dengan resiliensi yang baik mampu 

mengambil keputusan secara cepat dan tepat meskipun dalam situasi tersulit. 

Individu yang memiliki tingkat resilien rendah cenderung membutuhkan lebih 

banyak waktu untuk memahami dan menerima permasalahan yang dihadapi 

(Muniroh, 2010). Pada penelitian ini mahasiswa tahun pertama Fakultas 

Kedokteran Gigi Universitas Islam Sultan Agung melaksanakan berbagai kegiatan 

yang dilaksanakan di awal tahun ajaran sehingga muncul tekanan yang dirasakan 

mengakibatkan cenderung memiliki resiliensi yang rendah. 

      Faktanya banyak mahasiswa merasa tertekan dengan adanya perubahan 

lingkungan, serta tugas dan kewajiban sebagai mahasiswa, sehingga 

mengakibatkan munculnya stress, seperti penemuan di lokasi penelitian, yaitu 

mahasiswa baru Fakultas Kedokteran Gigi Unissula. Hasil wawancara dengan tiga 

orang mahasiswa yaitu SS, ARP dan NS pada tanggal 22 Oktober 2018 diketahui 

ada kecenderungan rendahnya resiliensi mahasiswa, seperti hasil sebagian 

wawancara sebagai berikut: 

“Jadi mahasiswa kedokteran gigi itu keinginan saya 

sendiri bukan dari kemauan atau paksaan kedua orang tua. 

Banyak yang berubah sebelum dan sesudah saya menjadi 

mahasiswa, saya harus bisa menyesuaikan diri dengan 

lingkungan yang baru buat saya dimana tidak ada satu 

orang pun yang saya kenal di kedokteran gigi ini. Setelah 

dua bulan, ternyata banyak sekali kewajiban yang harus 

saya lakukan. Selain belajar, saya dan teman-teman 

dituntut untuk mengerjakan tugas-tugas mabim. Saya 
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mempunyai ketakutan sendiri kalau saya tidak bisa 

mengerjakan tugas yang diberikan dosen maupun kakak 

senior. Apalagi kalau saya dibentak atau dimarahi kakak 

senior, saya tidak kuat terkadang saya sampai menangis. 

Saya pernah masuk UGD karena vertigo saya kambuh saat 

kuliah. Saya terlalu cemas memikirkan hal-hal buruk 

tentang perkuliahan. ” (Mahasiswa SS) 

 

“Kegiatan selama jadi mahasiswa baru itu banyak sekali, 

diberikan materi tentang fakultas, materi tentang 

kedokteran gigi dan dikasih banyak tugas dari kakak 

tingkat. Tugas yang diberikan tidak hanya satu tapi ada 

banyak sekali misalnya, tugas hafalan surat-surat pendek, 

cari jurnal tentang materi di kedokteran gigi. Terlalu 

banyaknya tugas sampai saya jarang sekali tidur, karena 

tiap malam selalu mengerjakan tugas. Saya merasa pusing 

tidak bisa membagi waktu, kadang kalau malam hari saya 

gak bisa tidur saya teriak-teriak di kamar supaya pusing 

saya mereda. Terkadang saya juga tiba-tiba nangis saat 

mengerjakan tugas, rasanya apa yang saya kerjakan tidak 

kunjung selesai.” (Mahasiswa ARP) 

 

“Saat saya menjadi mahasiswa baru banyak perubahan 

yang terjadi. Saya satu-satunya mahasiswa yang berasal 

dari daerah saya, jadi semuanya  adalah orang-orang 

baru. Untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan tidak 

terlalu sulit, karena kebanyakan teman-teman berasal dari 

daerah disekitar saya yang tidak terlalu jauh berbeda 

budayanya. Kesulitan yang saya rasakan adalah mengatur 

waktu belajar agar tetap dapat mengikuti alur belajar di 

kampus. Selain itu, saat masih menjadi mahasiswa baru, 

banyak tugas yang harus dilakukan hingga membuat saya 

kelelahan. Saya merasa sangat stres karena banyaknya 

tugas IDCS yang diberikan senior. Saya lebih 

mementingkan tugas IDCS tersebut daripada belajar untuk 

ujian mata kuliah, kadang kalau saya terlalu stress saya 

tidak ingin kuliah dan ingin pulang ke rumah saja sampai 

saya juga merasa salah jurusan.” (Mahasiswa NS) 

 

      Berdasarkan observasi pada subjek SS melalui media sosial, subjek sering 

mengeluh tentang banyaknya tugas-tugas yang diterima. Subjek sering 

menuliskan bahwa dirinya tidak kuat menghadapi tekanan yang dihadapi, selain 
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itu subjek tidak mengetahui apa yang sebaiknya dilakukan untuk mengurangi 

tekanan tersebut. 

      Usaha yang digunakan untuk mendukung tercapainya resiliensi salah satunya 

yaitu dengan mengatur respon emosional terhadap stress atau yang disebut dengan 

emotion focused coping.  Menurut Folkman & Lazarus (1993) emotion focused 

coping merupakan strategi yang digunakan untuk meredakan emosi individu 

akibat adanya sumber stress, tanpa mengubah situasi yang menjadi sumber stress 

secara langsung. Pengendalian emosi ini dapat dilakukan melalui perilaku positif 

maupun perilaku negatif, tergantung pada cara individu menghadapi masalah 

tersebut. 

      Faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan dari resiliensi selain emotion 

focused coping adalah regulasi emosi. Regulasi emosi memberikan penekanan 

pada bagaimana dan mengapa emosi mampu mengendalikan proses-proses 

psikologis, seperti pemecahan masalah, dukungan sosial, dan mengapa regulasi 

emosi memberikan pengaruh negatif, seperti menghambat proses pemusatan 

perhatian dan interferensi pada proses pemecahan masalah serta mengganggu 

hubungan sosial antar individu (Cole & Martin, 2004).  

      Menurut Walden & Smith regulasi emosi merupakan suatu proses dalam 

menerima, mempertahankan, mengendalikan suatu kejadian, dimana intensitas 

dan lamanya emosi dirasakan proses fisiologis yang erat hubungannya dengan 

emosi, ekspresi wajah dan perilaku (Mayangsari & Ranakusuma, 2014). Regulasi 

emosi lebih menekankan pada kemampuan individu dalam mengatur dan 

mengekspresikan emosi serta perasaan dalam kehidupan sehari-hari. Individu 

dengan regulasi emosi yang baik, mampu mencapai keseimbangan emosional. 

Regulasi emosi dapat dilihat berdasarkan dari sikap dan perilaku dalam 

menghadapi suatu permasalahan.  

      Regulasi emosi memiliki kaitan erat dengan kehidupan manusia. Proses 

kognitif yang terjadi membantu individu mengatur emosi-emosi atau perasaan-

perasaan serta menjaga emosi tersebut agar tetap stabil.  John & Gross (2000) 

mengungkapkan bahwa regulasi emosi tidak hanya mengenai penilaian individu 

terhadap peristiwa yang menimbulkan emosi. Regulasi emosi juga melibatkan 
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segala sesuatu  yang dilakukan dalam merespon emosi (Vingerhoets, Nyklicek, & 

Denollet, 2008)  

      Resiliensi merupakan salah satu tema yang cukup menarik untuk diteliti, 

mengingat semua individu memerlukan resiliensi yang baik dalam menjalani 

kehidupan. Beberapa penelitian yang mengkaji permasalahan resiliensi 

diantaranya Penelitian yang dilakukan oleh Erlina Listyanti Widuri (2012) yang 

berjudul “Regulasi Emosi dan Resiliensi pada Mahasiswa Tahun Pertama”, 

diketahui bahwa nilai r = 0,344 dengan p < 0,01, yang berarti bahwa ada 

hubungan positif yang sangat signifikan antara regulasi emosi dengan resiliensi.. 

      Hasil penelitian yang dilakukan oleh Cantika Yeniar Pasudewi (2012) yang 

berjudul Resiliensi pada Remaja Binaan Bapas Ditinjau dari Coping Stress, dalam 

penelitian tersebut tidak ditemukan perbedaan resiliensi remaja binaan bapas 

berdasarkan pada coping stressnya, atau resiliensi remaja binaan bapas dengan 

karakteristik emotion focused coping tidak berbeda dengan remaja dengan 

problem focused coping. 

      Penelitian yang dilakukan oleh Ayu Citra Pratiwi dan Hirmaningsih (2016) 

dengan judul “Hubungan Coping dan Resiliensi pada Perempuan Kepala Rumah 

Tangga Miskin” diperoleh hasil bahwa adanya hubungan positif antara coping dan 

resiliensi dengan nilai koefisien korelasinya adalah 0,525, p = 0,000 (p<0,01). 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada tiga 

variabel yang diuji yaitu emotion focused coping dan regulasi emosi dikaitkan 

dengan resiliensi serta subjek penelitian ini adalah mahasiswa tahun pertama 

Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Islam Sultan Agung. Dengan demikian, 

penelitian ini dinyatakan orisinil. 

      Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian 

ini untuk mengetahui lebih lanjut hubungan antara emotion focused coping dengan 

regulasi emosi terhadap resiliensi pada mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi 

Unissula. Penelitian ini berjudul: “Hubungan Emotion Focused Coping dengan 

Regulasi Emosi terhadap Resiliensi pada Mahasiswa Tahun Pertama Fakultas 

Kedokteran Gigi Universitas Islam Sultan Agung”. 
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B. Permasalahan Penelitian 

      Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang diambil 

dalam penelitian ini adalah apakah terdapat hubungan antara emotion focused 

coping dan regulasi emosi dengan resiliensi pada mahasiswa tahun pertama 

Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Islam Sultan Agung. 

C. Tujuan Penelitian 

      Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka tujuan yang hendak 

dicapai dalam penelitian ini untuk mengetahui hubungan antara emotion focused 

coping dan regulasi emosi dengan resiliensi pada mahasiswa tahun pertama 

Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Islam Sultan Agung. 

D. Manfaat Penelitian 

      Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat antara lain: 

1.  Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis yang dapat diberikan yaitu menambah khasanah ilmu 

psikologi, khususnya psikologi perkembangan. 

 

2. Manfaat Praktis 

Manfaat praktis yang dapat diberikan berupa bahan informasi bagi mahasiswa 

untuk mampu mencapai keadaan yang resilien dengan meningkatkan emotion 

focused coping dan regulasi emosinya. 

 

 


