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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Manusia pada hakikatnya adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup 

sendiri, ia membutuhkan interaksi dengan orang lain dan lingkungan sekitarnya 

untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Interaksi ini dapat berupa hubungan 

manusia dengan lingkungan keluarga, hubungan manusia di dalam lingkungan 

sekolah, kampus atau tempat bekerja maupun hubungan manusia dalam 

lingkungan masyarakat. Dalam menjalani hubungan-hubungan tersebut, manusia 

perlu melakukan penyesuaian sosial terhadap lingkungannya, sesuai situasi yang 

dihadapi yaitu di tempat individu tersebut hidup, tumbuh dan berkembang. 

 Lingkungan sosial tempat pertama kali individu tumbuh dan berkembang 

adalah dalam lingkungan keluarga, di mana individu mendapat kesempatan untuk 

belajar menyesuaikan diri. Untuk dapat menyesuaikan dengan lingkungan sosial, 

di dalam keluarga individu diantaranya diajarkan mengenai moralitas, yakni untuk 

memberi arahan kepada setiap anggota keluarga agar dapat bertingkah laku sesuai 

dengan moral yang berlaku. Keluarga berkewajiban membina dan membangun 

fondasi moral seorang individu, dengan cara memberikan ajaran agama, tata 

krama dan menanamkan nilai-nilai yang dianut masyarakat. 

 Selain lingkungan keluarga, individu juga harus melakukan penyesuaian 

sosial di dalam lingkungan masyarakat di mana individu berkesempatan untuk 
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berinteraksi dan memahami pola pergaulan dan tingkah laku orang di luar rumah 

dan mengaplikasikan nilai-nilai yang dipegang individu, serta menyelaraskan nilai 

dan norma tersebut dengan nilai dan norma yang dipegang masyarakat pada 

umumnya. Selain di lingkungan keluarga dan masyarakat, individu yang sedang 

menuntut ilmu melakukan penyesuaian sosial di lingkungan sekolah. Sekolah 

yang dimaksud ialah semua instansi yang memberikan pendidikan bagi individu, 

baik itu PAUD, TK, SD, SMP, SMA maupun Perguruan Tinggi negeri atau 

swasta. Dalam lingkungan sekolah atau kampus, individu dituntut untuk 

memahami bagaimana cara berelasi dengan orang-orang di sekitarnya, seperti 

teman, dosen, maupun pegawai kampus. Sekolah sebagai lembaga formal, dapat 

dijadikan sebagai tempat bergaul, beradaptasi dan berinteraksi di dalam berbagai 

aspek kehidupan yang pada akhirnya berpeluang untuk membentuk kepribadian 

individu.  

Seorang siswa yang sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi 

biasa disebut mahasiswa. Pada dasarnya mahasiswa ialah individu yang beranjak 

dewasa dan dianggap mampu untuk mengambil keputusan serta bertanggung 

jawab terhadap masa depan pendidikannya sendiri. Pada umumnya, mahasiswa 

berada dalam rentang usia 18-25 tahun yang tergolong dalam tahap perkembangan 

remaja akhir dan dewasa awal. Individu yang menginjak usia tersebut akan 

berhadapan dengan perubahan dari seorang remaja menjadi seorang dewasa yang 

memiliki tuntutan berbeda dari tahap sebelumnya. (Piaget, 1954). 

 Mahasiswa juga didefinisikan sebagai siswa yang memutuskan untuk 

melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi, yang akan menghadapi iklim 
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pembelajaran yang berbeda dengan sekolah. Masa transisi dari dunia sekolah 

menuju dunia perkuliahan menuntut untuk melakukan penyesuaian dengan 

lingkunganbaru(repository.upi.edu/operator/uploads/s_psi_043779_chapter1_2.pd

f diakses pada tanggal 24 September 2011).  Mahasiswa diharapkan mampu 

menuntut ilmu secara spesifik dan rinci serta dapat mengaplikasikan ilmu tersebut 

dalam kehidupan sehari-hari sehingga dapat membantu masyarakat di sekitarnya 

dengan ilmu yang dimiliki. Tugas utama seorang mahasiswa ialah belajar. Belajar 

dapat terganggu saat mahasiswa tidak dapat melakukan penyesuaian sosial. Hal 

ini mengakibatkan mahasiswa mengalami kendala dalam menjalin relasi saat 

diharuskan untuk bekerja sama dengan teman-teman sekelompok belajarnya di 

kampus. Selain itu apabila mahasiswa tidak dapat melakukan penyesuaian sosial, 

akan memengaruhi proses belajarnya di kampus, misalnya saat mahasiswa 

terlambat datang kuliah, materi yang telah disampaikan dosen akan terlewatkan 

oleh mahasiswa tersebut. 

Kota-kota di Indonesia memiliki banyak sekali perguruan tinggi, salah 

satunya kota Bandung di Jawa Barat. Kota ini merupakan kota kedua setelah 

Yogyakarta, yang sering menjadi pilihan calon mahasiswa baru untuk menempuh 

pendidikan. Di Bandung, terdapat salah satu universitas swasta, yaitu Universitas 

“X”, yang sering dipilih calon mahasiswa untuk melanjutkan pendidikan. Banyak 

calon mahasiswa yang berasal dari berbagai kota di Indonesia mendaftarkan diri 

ke Universitas “X”. Menurut salah satu karyawan Universitas “X” bagian Badan 

Administrasi Pusat (BAP), hampir setiap tahunnya universitas ini menerima 2500-

3000 mahasiswa baru yang terbagi dalam tujuh fakultas. Setiap tahunnya, saat 
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penerimaan mahasiswa baru Universitas “X” selalu mengadakan orientasi 

mahasiswa gabungan dari seluruh fakultas yang ada di universitas tersebut. 

Kegiatan masa orientasi mahasiswa yang dikenal dengan istilah “ospek” ini 

biasanya diadakan selama tiga sampai empat hari dengan tujuan untuk 

memperkenalkan lingkungan kampus kepada mahasiswa baru dan memberi 

kesempatan bagi mahasiswa baru untuk berelasi dengan mahasiswa lainnya. 

Pada umumnya, tuntutan-tuntutan perkuliahan di  Universitas “X” yang 

dihadapi mahasiswa antara lain ialah mahasiswa dituntut untuk dapat menyerap 

dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang didapatnya selama menempuh 

pendidikan. Mahasiswa juga diharapkan untuk mengembangkan sikap dan nilai 

moral yang dimiliki, mematuhi otoritas dan peraturan yang berlaku, membina 

relasi yang baik dengan teman, dosen ataupun karyawan Tata Usaha (TU). Selain 

itu, mahasiswa dituntut untuk menerima tanggung jawab dan batasan yang telah 

ditetapkan oleh institusi pendidikannya. Tanggung jawab yang harus dilakukan 

mahasiswa di Universitas “X”, di antaranya ialah mengikuti perkuliahan dengan 

kehadiran minimal 75%, hadir tepat waktu, mengikuti ujian tengah semester, ujian 

akhir semester, mengikuti kegiatan praktikum, mengumpulkan tugas-tugas yang 

diberikan dosen, hingga membuat tugas akhir sebagai mahasiswa. 

Dengan adanya berbagai jurusan yang ditawarkan Universitas “X”, 

individu dapat memilih sesuai dengan minat dan kemampuan masing-masing. 

Salah satu fakultas yang ada di Universitas “X” adalah Fakultas Teknik. Fakultas 

Teknik merupakan fakultas yang lebih banyak mempelajari tentang ilmu yang 

berhubungan dengan mesin maupun teknologi ketimbang ilmu sosial. Bila 
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dibandingkan dengan fakultas-fakultas yang berhubungan dengan ilmu sosial, 

dalam melaksanakan tugas-tugasnya mahasiswa Fakultas Teknik lebih banyak 

dituntut untuk bekerja secara individual atau tidak berkelompok padahal dengan 

bekerja secara berkelompok mahasiswa cenderung lebih sering berinteraksi 

dengan teman kelompoknya. 

Berdasarkan pengamatan peneliti, dalam menjalani perkuliahan 

mahasiswa Fakultas Teknik kurang mendapatkan pembelajaran mengenai 

hubungan antar individu. Materi perkuliahan mahasiswa Fakultas Teknik juga 

tidak terkait dengan ilmu pengetahuan sosial yang di antaranya membahas proses 

interaksi dan sosialisasi sehingga dalam praktiknya mahasiswa Fakultas Teknik 

memerlukan upaya ekstra untuk melakukan proses penyesuaian terhadap individu 

lain, misalnya seperti mau manjalin relasi dengan orang-orang yang berada di 

sekitarnya. 

Dalam lingkungan perkuliahan, mahasiswa Fakultas Teknik tahun pertama 

juga menghadapi tuntutan-tuntutan baru dalam melakukan penyesuaian terhadap 

sistem pendidikan yang berbeda dengan sistem pendidikan di SD, SMP, maupun 

SMA. Perbedaan sistem pendidikan dan tuntutan inilah yang dapat menyebabkan 

masalah pada mahasiswa yang baru lulus dari sekolah menengah atas dalam 

melakukan penyesuaian sosial terhadap perbedaan tersebut. Mahasiswa Fakultas 

Teknik tahun pertama tersebut dituntut untuk mampu bertingkah laku 

menyesuaikan diri dengan lingkungan kampus agar mahasiswa baru dapat 

memenuhi tuntutan-tuntutan di lingkungan perkuliahan dan melatih keterampilan-

keterampilan sosialnya.  
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Mahasiswa Fakultas Teknik tahun pertama yang berasal dari luar daerah 

memiliki kebudayaan berbeda dengan tempat mahasiswa tersebut menempuh 

pendidikannya saat ini, misalnya mahasiswa yang berasal dari Sumatera memiliki 

budaya yang berbeda dengan budaya masyarakat yang ada di kota Bandung, yaitu 

kebudayaan Sunda. Mahasiswa baru dituntut untuk dapat melakukan penyesuaian 

sosial terhadap perbedaan kebudayaan, norma dan nilai yang dianut oleh 

masyarakat tempat mahasiswa tersebut tinggal saat ini, yang berbeda dengan 

kebudayaan, norma dan nilai yang dianut di tempat tinggal terdahulu. 

Penyesuaian sosial adalah kemampuan yang dimiliki individu untuk dapat 

bertingkah laku secara efektif dan sehat sesuai dengan kenyataan atau realitas, 

situasi dan relasi sehingga kebutuhan-kebutuhan sosial dapat terpenuhi 

(Schneiders, 1964). Penyesuaian sosial di lingkungan perkuliahan memiliki lima 

aspek. Kelima aspek tersebut ialah menerima dan menghormati pihak otoritas 

yang berwewenang di kampus, keterlibatan dan partisipasi dalam berbagai 

kegiatan kampus, relasi yang sehat dengan teman, dosen dan karyawan kampus, 

menerima batasan dan tanggung jawab sebagai mahasiswa, serta bersedia 

membantu kampus dalam mencapai tujuan intrinsik dan ekstrinsik. 

Mahasiswa yang mampu melakukan kelima aspek penyesuaian sosial di 

lingkungan kampus merupakan mahasiswa yang telah melakukan penyesuaian 

sosial secara efektif di kampus. Apabila mahasiswa tidak mampu melakukan 

kelima aspek penyesuaian sosial maka mahasiswa tersebut dikatakan belum dapat 

melakukan penyesuaian sosial secara efektif di kampus (Schneiders, 1964). 

Mahasiswa yang belum mampu melakukan penyesuaian sosial secara efektif 
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cenderung mengalami kesulitan dalam berinteraksi dengan lingkungan baru, 

khususnya di lingkungan kampus. Banyak mahasiswa yang juga mengalami 

masalah dalam penyesuaian sosial, seperti mengalami kesulitan dalam 

berinteraksi dengan dosen, penyesuaian akademis, serta penyesuaian dengan 

teman baru (http://r-doc.blogspot.com/2009/11/masalah-penyesuaian-diri-

mahasiswa-di.html?m=1 diakses pada tanggal 24 September 2011). 

 Berdasarkan hasil survei awal yang dilakukan oleh peneliti pada bulan 

Oktober 2011 terhadap 10 mahasiswa Fakultas Teknik (Teknik Elektro, Teknik 

Sipil, dan Teknik Informatika) tahun pertama Universitas “X” Bandung yang 

berasal dari luar Jawa Barat didapatkan data bahwa 7 dari 10 mahasiswa (70%) 

merasa kesulitan saat pertama kali harus tinggal di kota Bandung karena 

mahasiswa tersebut dituntut untuk hidup mandiri, jauh dari sanak keluarga. 

Ketujuh orang mahasiswa Fakultas Teknik tahun pertama tersebut juga merasa 

mengalami hambatan saat harus melakukan penyesuaian dalam lingkungan baru, 

seperti kurang dapat menjalin relasi dengan teman-teman baru dan sungkan untuk 

mengajak berkenalan mahasiswa baru lainnya. Terdapat 3 dari 10 mahasiswa 

(30%) yang menyatakan berani dan mau untuk lebih dulu mengajak mahasiswa 

baru lainnya berkenalan di lingkungan kampus.  

 Enam dari 10 mahasiswa Fakultas Teknik tahun pertama (60%) 

menyatakan bahwa mereka merasa masih segan untuk ikut serta dalam berbagai 

kegiatan yang dilakukan pihak fakultas seperti lomba pada Pekan Olah Raga dan 

Seni Maranatha (POSEMATA), dalam kegiatan tersebut terdapat banyak 

mahasiswa senior. Terdapat 4 dari 10 orang mahasiswa (40%) mau ikut serta 

http://r-doc.blogspot.com/2009/11/masalah-penyesuaian-diri-mahasiswa-di.html?m=1
http://r-doc.blogspot.com/2009/11/masalah-penyesuaian-diri-mahasiswa-di.html?m=1
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dalam berbagai kegiatan yang dilakukan pihak fakultas seperti lomba pada 

POSEMATA dimana dalam kegiatan tersebut terdapat banyak mahasiswa senior. 

Mereka merasa apabila mereka ikut dalam kegiatan tersebut mereka dapat 

menjalin keakraban dengan mahasiswa-mahasiswa senior.  

Selain itu, terdapat 5 dari 10 mahasiswa (50%) yang merasa sangat segan 

saat berpapasan dengan dosen yang mengajar mereka. Namun, 5 mahasiswa 

Fakultas Teknik tahun pertama lainnya (50%) menyatakan mau menegur sapa 

dosen dan karyawan Tata Usaha (TU) saat berpapasan disertai dengan sikap 

ramah tamah. Dengan sistem pembelajaran di perkuliahan yang jauh berbeda bila 

dibandingkan dengan saat SMA, terdapat 6 dari 10 mahasiswa (60%) dalam 

menjalani perkuliahan mengaku bahwa mereka belum pernah terlambat saat 

masuk perkuliahan dan mereka mau melaksanakan tanggung jawab mereka 

sebagai mahasiswa di kampus dengan berusaha untuk hadir tepat waktu saat 

perkuliahan akan dimulai. Terdapat 4 dari 10 mahasiswa (40%) menyatakan tetap 

berusaha untuk hadir pada perkuliahan yang telah dijadwalkan walau sesekali 

tidak hadir tepat waktu.  

Enam dari 10 mahasiswa (60%) menyatakan bahwa mereka akan bersedia 

apabila ditunjuk oleh dosen untuk mewakili pihak kampus untuk berlomba di 

kampus lain demi kepentingan kampus, sedangkan 4 dari 10 mahasiswa lainnya 

(40%) menyatakan kurang bersedia apabila ditunjuk oleh dosen untuk mewakili 

pihak kampus karena merasa kurang percaya diri untuk mewakili pihak kampus. 

 Dengan bervariasinya kemampuan penyesuaian sosial di kampus yang 

dialami mahasiswa Fakultas Teknik tahun pertama Universitas “X” Bandung yang 
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berasal dari luar Jawa Barat, hal-hal tersebut mencerminkan aspek-aspek 

penyesuaian sosial sehingga mendorong peneliti untuk melakukan penelitian 

terhadap mahasiswa Fakultas Teknik tahun pertama Universitas “X” Bandung 

yang berasal dari luar Jawa Barat untuk mengetahui bagaimana penyesuaian sosial 

di kampus pada mahasiswa Fakultas Teknik tahun pertama tersebut berkaitan 

dengan perbedaan lingkungan akademis yang mahasiswa tahun pertama hadapi 

saat memasuki lingkungan perkuliahan yang baru. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

 Bagaimana penyesuaian sosial di kampus pada mahasiswa Fakultas 

Teknik tahun pertama Universitas “X” Bandung yang berasal dari luar Jawa 

Barat. 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

1.3.1 Maksud Penelitian 

 Maksud penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran mengenai 

penyesuaian sosial mahasiswa Fakultas Teknik tahun pertama Universitas “X” 

Bandung yang berasal dari luar Jawa Barat.  

 

1.3.2 Tujuan Penelitian  

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran mengenai 

penyesuaian sosial di kampus pada mahasiswa Fakultas Teknik tahun pertama 

Universitas “X” Bandung yang berasal dari luar Jawa Barat, ditinjau dari kelima 
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aspek penyesuaian sosial di lingkungan kampus, yaitu menerima dan 

menghormati pihak otoritas yang berwewenang di kampus, keterlibatan dan 

partisipasi dalam berbagai kegiatan kampus, relasi yang sehat dengan teman, 

dosen dan karyawan kampus, menerima batasan dan tanggung jawab sebagai 

mahasiswa, serta bersedia membantu kampus dalam mencapai tujuan intrinsik dan 

ekstrinsik. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

1.4.1 Kegunaan Teoretis  

Kegunaan teoretis penelitian ini adalah: 

1) Hasil penelitian dapat menjadi bahan masukan bagi peneliti lain yang 

ingin meneliti mengenai penyesuaian sosial. 

2) Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai penyesuaian 

sosial di kampus pada mahasiswa Fakultas Teknik tahun pertama 

Universitas “X” Bandung yang berasal dari luar Jawa Barat untuk 

pengembangan ilmu Psikologi Sosial dan Psikologi Pendidikan di 

Indonesia. 

 

1.4.2 Kegunaan Praktis  

Kegunaan praktis penelitian ini adalah: 

1) Memberikan informasi kepada pimpinan Fakultas Teknik (Teknik Elektro, 

Teknik Sipil, dan Teknik Informatika) mengenai gambaran penyesuaian 

sosial di kampus pada mahasiswa Fakultas Teknik tahun pertama 
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Universitas “X” Bandung yang berasal dari luar Jawa Barat, sebagai bahan 

pertimbangan untuk merancang program-program yang dapat membuat 

penyesuaian sosial mahasiswa menjadi lebih efektif. 

2) Memberikan informasi kepada mahasiswa Fakultas Teknik tahun pertama 

Universitas “X” Bandung yang berasal dari luar Jawa Barat untuk 

mengetahui gambaran penyesuaian sosial agar mereka dapat 

mengembangkan diri dalam melakukan penyesuaian sosial di lingkungan 

kampus. 

 

1.5 Kerangka Pemikiran 

Menurut Santrock (2002) masa dewasa awal adalah masa pencarian 

kemantapan, yaitu suatu masa yang penuh dengan masalah dan ketegangan 

emosional, periode isolasi sosial, periode komitmen dan masa ketergantungan, 

perubahan nilai-nilai, kreativitas serta penyesuaian diri pada pola hidup yang baru 

karena orang dewasa muda diharapkan memainkan peran baru dalam 

kehidupannya. Periode isolasi sosial adalah dimana individu atau kelompok 

mengalami atau merasakan kebutuhan untuk meningkatkan keterlibatan dengan 

orang lain tetapi tidak mau membuat kontrak.  

Mahasiswa Fakultas Teknik tahun pertama Universitas “X” Bandung yang 

berasal dari luar Jawa Barat berada pada tahap perkembangan dewasa awal 

dimana pada tahap ini individu memiliki kebutuhan untuk meningkatkan 

keterlibatan dengan orang lain. Untuk memenuhi kebutuhan untuk lebih terlibat 

dengan orang lain, mahasiswa Fakultas Teknik memerlukan keterampilan sosial 
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yang juga dibutuhkan dalam penyesuaian sosial di lingkungan kampus dimana di 

dalam penyesuaian sosial tersebut juga terdapat aspek yang melibatkan 

mahasiswa Fakultas Teknik untuk menjalin relasi dengan orang-orang di 

lingkungan kampusnya. 

Ketika mahasiswa Fakultas Teknik memasuki jenjang perguruan tinggi, 

mereka mulai dihadapkan dengan berbagai tuntutan, perubahan, serta aturan baru, 

baik dalam berperilaku maupun dalam bertanggung jawab. Tuntutan baru seperti 

mendapatkan indeks prestasi yang memuaskan, harapan dari orangtua untuk lulus 

tepat waktu, hingga mendapatkan pekerjaan. Hal-hal tersebut merupakan sebagian 

tuntutan bagi mahasiswa Fakultas Teknik. 

Mahasiswa Fakultas Teknik tahun pertama Universitas “X” Bandung yang 

berasal dari luar Jawa Barat mengalami perubahan dalam lingkungan sosial 

sehingga sebagian besar waktunya lebih banyak dihabiskan di lingkungan kampus 

untuk melakukan kegiatan lain, seperti kerja kelompok, mengikuti unit kegiatan 

kemahasiswaan, maupun sekadar bercerita dan mengobrol dengan teman-teman. 

Mahasiswa baru juga mendapat aturan mengenai jadwal belajar yang berbeda 

dengan jadwal belajar pada saat masih duduk di bangku SMA. Tuntutan, 

perubahan, dan aturan baru tersebut menyebabkan mahasiswa baru perlu memiliki 

kemampuan dalam melakukan penyesuaian sosial. Schneiders (1964) 

mengungkapkan pengertian penyesuaian sosial adalah kemampuan individu untuk 

dapat bertingkah laku secara efektif dan sehat sesuai dengan kenyataan atau 

realitas, situasi dan relasi sehingga kebutuhan-kebutuhan sosial dapat terpenuhi 

secara memuaskan. Pada mahasiswa Fakultas Teknik penyesuain sosial terlihat 
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dari tingkah laku mahasiswa Fakultas Teknik yang efektif dan sehat sesuai dengan 

kenyataan atau realitas sehingga kebutuhan sosial dapat terpenuhi. 

Menurut Schneiders (1964), aspek-aspek penyesuaian sosial di lingkungan 

kampus adalah menerima dan menghormati pihak otoritas yang berwewenang di 

kampus, keterlibatan dan partisipasi dalam berbagai kegiatan kampus, relasi yang 

sehat dengan teman, dosen dan karyawan kampus, menerima batasan dan 

tanggung jawab sebagai mahasiswa, serta bersedia membantu kampus dalam 

mencapai tujuan intrinsik dan ekstrinsik. 

Aspek penyesuaian sosial yang pertama adalah menerima dan 

menghormati pihak otoritas yang berwewenang di kampus. Mahasiswa Fakultas 

Teknik tahun pertama Universitas “X” Bandung yang berasal dari luar Jawa Barat 

sering menghargai dosen yang mengajar di kelas dan menghormati orang yang 

lebih tua di lingkungan kampus seperti dosen, karyawan kampus maupun senior, 

sehingga saat melakukan penyesuaian sosial di lingkungan kampus hal tersebut 

dapat mendukung mahasiswa Fakultas Teknik tahun pertama Universitas “X” 

dalam bersosialisasi dengan pihak otoritas dan dapat memperhatikan dosen yang 

sedang mengajarkan materi di kelas dengan sungguh. Contohnya, mahasiswa 

Fakultas Teknik tetap mau memperhatikan dosen yang sedang mengajar di kelas 

walaupun materi yang diajarkan kurang dimengerti oleh mahasiswa Fakultas 

teknik tersebut. 

Aspek penyesuaian sosial yang kedua adalah keterlibatan dan partisipasi 

dalam berbagai kegiatan kampus. Mahasiswa Fakultas Teknik tahun pertama 

Universitas “X” Bandung yang berasal dari luar Jawa Barat sering ikut serta 
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dalam berbagai kegiatan kampus secara aktif dan tertarik untuk memberi 

kontribusi dalam berbagai kegiatan di lingkungan kampus, sehingga saat 

melakukan penyesuaian sosial di lingkungan kampus hal tersebut dapat 

mendukung mahasiswa Fakultas Teknik tahun pertama Universitas “X” dalam 

proses belajar di lingkup sosial. Contohnya, saat melakukan tugas kelompok di 

kelas mahasiswa Fakultas Teknik mengerjakan bagiannya dengan senang hati 

dengan sikap antusias. 

Aspek penyesuaian sosial yang ketiga adalah relasi yang sehat dengan 

teman, dosen dan karyawan kampus. Mahasiswa Fakultas Teknik tahun pertama 

Universitas “X” Bandung yang berasal dari luar Jawa Barat sering dan mau 

menerima pendapat atau masukan dari dosen dan merasa senang berelasi dengan 

teman satu angkatan, senior, dosen, maupun karyawan kampus. Hal ini 

mendukung mahasiswa Fakultas Teknik tahun pertama Universitas “X” Bandung 

yang berasal dari luar Jawa Barat dalam proses belajar, baik yang berkaitan 

dengan bidang akademis maupun sosialisasi dengan orang lain. Contohnya, 

mahasiswa Fakultas Teknik tidak segan untuk menjalin komunikasi dan 

berhubungan baik dengan teman seangkatan, dosen dan karyawan kampus. 

Aspek penyesuaian sosial yang keempat adalah menerima batasan dan 

tanggung jawab sebagai mahasiswa. Mahasiswa Fakultas Teknik tahun pertama 

Universitas “X” Bandung yang berasal dari luar Jawa Barat sering menjalankan 

aturan yang dibuat pihak kampus dan bertanggungjawab sebagai mahasiswa 

dengan mengerjakan tugas semaksimal mungkin, sehingga hal tersebut 

mendukung mahasiswa dalam menjalankan tanggungjawabnya sebagai 
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mahasiswa. Misalnya, saat mahasiswa Fakultas Teknik diberi tugas oleh dosen, 

mahasiswa tersebut mengerjakan tugas tersebut dengan sungguh-sungguh untuk 

mendapatkan nilai yang memuaskan. 

Aspek penyesuaian sosial yang kelima adalah bersedia membantu kampus 

dalam mencapai tujuan intrinsik dan ekstrinsik. Mahasiswa Fakultas Teknik tahun 

pertama Universitas “X” Bandung yang berasal dari luar Jawa Barat sering 

mengikuti kegiatan yang dilaksanakan pihak kampus (intrinsik) dan bersedia 

ditunjuk oleh dosen untuk mewakili kampus dalam kompetisi penelitian dengan 

kampus lain (ekstrinsik). Hal tersebut mendukung mahasiswa Fakultas Teknik 

tahun pertama Universitas “X” Bandung yang berasal dari luar Jawa Barat dalam 

meningkatkan kemampuannya untuk membantu orang di sekitarnya dan 

menambah pengalaman pendidikannya sebagai mahasiswa saat bersedia mewakili 

pihak kampus untuk berkompetisi dengan kampus lain. Misalnya, saat ditunjuk 

oleh dosen untuk mewakili pihak kampus dalam suatu perlombaan akademis di 

kampus lain mahasiswa Fakultas Teknik bersedia untuk melakukannya dengan 

senang hati. 

Menurut Schneiders (1964) tuntutan tingkah laku pada mahasiswa 

Fakultas Teknik tahun pertama Universitas “X” Bandung yang berasal dari luar 

Jawa Barat dalam melakukan penyesuaian sosial yang efektif di kampus, yaitu 

kemampuan dalam menerima dan menghormati pihak otoritas yang berwewenang 

di kampus, kemampuan untuk terlibat dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan 

kampus, kemampuan dalam berelasi yang sehat dengan teman, dosen dan 

karyawan kampus, kemampuan dalam menerima batasan dan tanggung jawab 
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sebagai mahasiswa, serta kemampuan untuk bersedia membantu kampus dalam 

mencapai tujuan intrinsik dan ekstrinsik. Dengan kemampuan penyesuaian sosial 

yang dimiliki mahasiswa Fakultas Teknik tahun pertama Universitas “X” 

Bandung yang berasal dari luar Jawa Barat hal tersebut akan membantu 

mahasiswa tersebut dalam proses pembelajaran dan sosialisasi dengan orang lain. 

Sebaliknya, saat mahasiswa Fakultas Teknik tahun pertama Universitas 

“X” Bandung yang berasal dari luar Jawa Barat tidak mampu melakukan kelima 

aspek penyesuaian sosial di lingkungan kampus, mahasiswa dapat dikatakan tidak 

efektif dalam melakukan penyesuaian sosial yang berarti bahwa mahasiswa 

Fakultas Teknik tahun pertama Universitas “X” Bandung yang berasal dari luar 

Jawa Barat belum mampu bertingkah laku secara sehat dan sesuai sehingga dapat 

diterima oleh lingkungan dimana mahasiswa tersebut berada. 

Terdapat faktor-faktor yang memengaruhi penyesuaian sosial mahasiswa 

Fakultas Teknik tahun pertama Universitas “X” Bandung yang berasal dari luar 

Jawa Barat (Schneiders, 1964). Faktor pertama, yaitu kondisi fisik dan kesehatan 

yang meliputi sistem saraf, kelenjar dan otot, keadaan bawaan atau keturunan, 

termasuk juga penyakit yang diderita. Kondisi fisik mahasiswa yang diturunkan 

secara genetis memberikan perbedaan, misalnya daya tahan tubuh dan 

temperamen. 

 Mahasiswa dengan daya tahan tubuh yang lebih baik tidak akan mudah 

lelah sehingga memungkinkan untuk mengikuti berbagai aktivitas, tidak mudah 

sakit, serta dapat membantu mahasiswa lain dalam perkuliahan, seperti mampu 

membantu teman untuk mengajari materi yang tidak dipahami. Hal tersebut 



17 

 

Universitas Kristen Maranatha 

berdampak pada aspek penyesuaian sosial, yaitu terlibat dan berpartisipasi dalam 

kegiatan yang dilakukan serta bersedia membantu kampus dalam mencapai tujuan 

intrinsik dan ekstrinsik. Dengan demikian, penyesuaian sosial mahasiswa Fakultas 

Teknik tahun pertama Universitas “X” Bandung yang berasal dari luar Jawa Barat 

menjadi efektif apabila didukung oleh kondisi fisik yang fit dan penyesuaian 

sosial akan menjadi tidak efektif apabila kondisi fisik mahasiswa Fakultas Teknik 

tersebut tidak fit karena mahasiswa Fakultas Teknik tersebut menjadi terbatas 

dalam melakukan berbagai kegiatan. Saat mahasiswa Fakultas Teknik berada 

dalam kondisi tidak fit atau sakit maka hal tersebut akan memengaruhi mahasiswa 

tersebut dalan melakukan kelima aspek penyesuaian sosial, seperti menjadi tidak 

berkonsentrasi penuh saat memperhatikan otoritas dosen yang sedang mengajar, 

tidak maksimal dalam mengikuti kegiatan yang diadakan di kelas seperti diskusi 

kelompok, tidak maksimal dalam menjalin relasi dengan orang lain,  tidak 

maksimal dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai mahasiswa, serta 

tidak maksimal dalam membantu orang lain, khususnya dosen maupun teman-

temannya. 

Faktor kedua, yaitu kematangan emosi. Kurangnya kontrol emosi 

menunjukkan pelatihan yang salah, konflik, frustrasi dan ketidakmatangan 

psikologis dan cenderung merusak stabilitas emosional. Di lain sisi, kontrol emosi 

yang berlebihan atau emosi yang kaku adalah sama buruknya untuk kesehatan 

emosional. Hal ini berdampak pada aspek penyesuaian sosial mahasiswa Fakultas 

Teknik, yaitu kemampuan dalam menerima dan menghormati pihak otoritas yang 

berwewenang di kampus, kemampuan untuk terlibat dan berpartisipasi dalam 
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berbagai kegiatan kampus, kemampuan dalam berelasi yang sehat dengan teman, 

dosen dan karyawan kampus, kemampuan dalam menerima batasan dan tanggung 

jawab sebagai mahasiswa, serta kemampuan membantu kampus dalam mencapai 

tujuan intrinsik dan ekstrinsik.  

Sebagai contoh, ketika mahasiswa Fakultas Teknik mengumpulkan tugas 

perkuliahan namun hasil pekerjaan mahasiswa tersebut ditolak oleh dosen yang 

mengajar karena tidak sesuai dengan apa yang diinginkan dosen, reaksi emosi 

yang muncul pada mahasiswa Fakultas Teknik tersebut mencerminkan 

kematangan emosi yang dimiliki mahasiswa tersebut. Melalui hal tersebut pula 

mahasiswa Fakultas Teknik dilatih untuk dapat mengontrol emosinya. Hal 

tersebut merupakan efek positif mahasiswa Fakultas Teknik tahun pertama 

Universitas “X” Bandung yang berasal dari luar Jawa Barat dalam melakukan 

penyesuaian sosial. Apabila mahasiswa Fakultas Teknik memiliki kematangan 

emosi yang baik atau stabil, hal tersebut dapat mendukung penyesuaian sosial 

mahasiswa Fakultas Teknik menjadi efektif sehingga akan memengaruhi 

mahasiswa Fakultas Teknik tersebut dalam melakukan kelima aspek penyesuaian 

sosial, seperti mau menerima dan menghormati pihak otoritas yang berwewenang 

di kampus, terlibat dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan kampus, berelasi 

yang sehat dengan teman, dosen dan karyawan kampus, menerima batasan dan 

tanggung jawab sebagai mahasiswa, serta membantu kampus dalam mencapai 

tujuan intrinsik dan ekstrinsik. Contohnya, mahasiswa Fakultas Teknik mau 

menerima masukan dari dosen atau teman-temannya mengenai hasil tugas yang 

sudah dikerjakan mahasiswa Fakultas Teknik tersebut dengan senang hati dan 
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tidak mudah tersinggung. Dengan kematangan emosi demikian, hal tersebut 

berindikasi pada relasi yang sehat yang dijalin mahasiswa Fakultas Teknik dengan 

orang lain. 

Dengan kemampuan yang dimiliki mahasiswa Fakultas Teknik tahun 

pertama Universitas “X” Bandung yang berasal dari luar Jawa Barat dalam 

melakukan kelima aspek penyesuaian sosial dengan menyelaraskan tuntutan di 

dalam dirinya dan tuntutan lingkungan dengan cara-cara yang dapat diterima oleh 

lingkungannya tersebut, maka mahasiswa Fakultas Teknik tahun pertama 

Universitas “X” Bandung yang berasal dari luar Jawa Barat dapat melakukan 

penyesuaian sosial secara efektif. Dengan demikian, mahasiswa Fakultas Teknik 

tahun pertama Universitas “X” Bandung yang berasal dari luar Jawa Barat mampu 

bertingkah laku secara sehat dan sesuai sehingga dapat diterima oleh lingkungan 

dimana mahasiswa tersebut berada. Sebaliknya, mahasiswa Fakultas Teknik tahun 

pertama Universitas “X” Bandung yang berasal dari luar Jawa Barat dikatakan 

tidak memiliki penyesuaian sosial yang efektif apabila tidak mampu melakukan 

kelima aspek penyesuaian sosial dengan menyelaraskan tuntutan di dalam dirinya 

dan tuntutan lingkungan dengan cara-cara yang dapat diterima oleh 

lingkungannya tersebut (Schneiders, 1964). 

Dengan penjelasan di atas, berikut ini skema kerangka pikir penyesuaian 

sosial mahasiswa Fakultas Teknik tahun pertama Universitas “X” Bandung yang 

berasal dari luar Jawa Barat. 
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Bagan 1.1 Kerangka Pikir Penyesuaian Sosial  

 

 

 

  

  

 

 

Faktor-faktor yang memengaruhi : 

- Kondisi fisik  

- Kematangan emosi 

Penyesuaian Sosial 

Aspek-aspek : 
1) Menerima dan menghormati pihak otoritas yang 

berwewenang di kampus. 

2) Keterlibatan dan partisipasi dalam berbagai 

kegiatan kampus.  

3) Relasi yang sehat dengan teman, dosen dan 

karyawan kampus.  

4) Menerima batasan dan tanggung jawab sebagai 

mahasiswa. 

5) Bersedia membantu kampus dalam mencapai 

tujuan intrinsik dan ekstrinsik. 

Mahasiswa Fakultas Teknik 

tahun pertama Universitas “X” 

Bandung yang berasal dari luar 

Jawa Barat 

Efektif  

Tidak efektif 
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1.6 Asumsi 

 Penyesuaian sosial di lingkungan kampus memiliki aspek-aspek, yaitu 

menerima dan menghormati pihak otoritas yang berwewenang di kampus, 

keterlibatan dan partisipasi dalam berbagai kegiatan kampus, relasi yang 

sehat dengan teman, dosen dan karyawan kampus, menerima batasan dan 

tanggung jawab sebagai mahasiswa, serta bersedia membantu kampus 

dalam mencapai tujuan intrinsik dan ekstrinsik. 

 Penyesuaian sosial yang dilakukan mahasiswa Fakultas Teknik tahun 

pertama Universitas “X” Bandung yang berasal dari luar Jawa Barat 

dipengaruhi oleh faktor kondisi fisik dan kematangan emosi. 

 Penyesuaian sosial yang efektif memiliki ciri-ciri yaitu mahasiswa 

Fakultas Teknik tahun pertama Universitas “X” Bandung yang berasal dari 

luar Jawa Barat sering melakukan kelima aspek penyesuaian sosial di 

lingkungan perkuliahan atau kampus. 

 Penyesuaian sosial yang tidak efektif memiliki ciri-ciri yaitu mahasiswa 

Fakultas Teknik tahun pertama Universitas “X” Bandung yang berasal dari 

luar Jawa Barat jarang melakukan kelima aspek penyesuaian sosial di 

lingkungan perkuliahan atau kampus. 


