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Abstrak 
Kehidupan sebagoi ma hasiswo adoloh kehidupan yang penuh dengan perubahon dan ton rongon. 
rantangan in;dopotberdompak positif ke arohpertumbuhan pribodimohasiswo, nomunjugadapat 
berdompok negatif yang memberikon stres tersendiri. D%m situosi yang penuh tantangon 
biasonya orang membutuhkon dukungan sosiof untuk dopot melokukon penyesuoian diri dengan 
lebih balk. Ting90f bersoma keluorgo dopot dionggop sebago; salah satu bentuk dukungan 5Os;01. 
Pene/itian ini bertujuan untuk mem bondingkon derojat keporohan masalah yang di~/am i ontora 
mahasiswo yang tinggaf bersama keluarga dan yang tidak tingga / bersama keluarga . Dengan 
mengetahui pemeaoonderaja t keparahan masalah ootoro duo kelompok mahasiswa, konselor di 
perguruan tinggi dopat merencanokon don memberikan loyonon psikolog is dengon lebih efektif 
peda kefompok sasaron yang tepat. Pengumpulon data dolom penelition inl menggunokon ongket 
yang berisikon empot belos area mosolah. Angket disebarkan kepodo 717 mahasiswa yang tinggal 
bersomo keluargo dan 503 mohasiswo yang tidak tinggo/ bersamo ke/uargo. Di samping i tu 
di/akukon pula wawancora individua l kepado 16 orang mahosiswa, 4 orang konselor perguruan 
tinggl, dan focus group discussion (FGD) kepado 4 kelompok mohasiswo. Hasil menunjukkon 
odonya perbedaan derojat keporahon mosa/ah antora duo ke/ompok di otospada tu]uh dori empat 
be/as area maso/ah yang ada. Dibandingkan mahasiswa yang tinggol bersama ke/uarga, 
mahosiswo yang t idak tingga/ bersama ke/uarga menga /omi moso/ah dengan derojat keparahan 
yang /ebih tinggl pada orea-areo mosa/oh okademik, tran sisi, hubungon sosial, konsep dan identitas 
dirf, kecemoson don perlakuon negatif dori Jingkungon. Sedongkon mohasiswa yang ting gal 
bersama keluarga menga/aml masa/ah dengan derajat keporohan yang febih tinggi pada mosalah 
yang berko iton dengon relosi dengan orang tuo . Mahas iswa yang tidak tinggol bersamo keluarga 
umumnya berasal dar; luar kora/daeroh sehingga menga/ami lebih banyak perubahan dan 
tantangan penyesuaian dir/. Mereka yang ja uh dari keluorga j uga mengalom; kesulitan untuk 
bertemu dengan keluarga unruk mendapatkan dukungon sosial yang omat diperlukan untuk 
menghadap i stres. Hasil serta implikasi peneli rian akan dieksplorosi lebih lanjut poda artikef ini. 
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