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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kehidupan sebagai seorang mahasiswa sangat kompleks. Seorang 

mahasiswa dikondisikan untuk menyesuaikan prioritas yang sering 

bertentangan dengan tanggung jawab akademik, keluarga, sosial dan pekerjaan. 

Hal tersebut dilakukan untuk dapat menyelesaikan studi sebagai mahasiswa 

dengan sukses sambil mempertahankan gaya hidup yang memenuhi kebutuhan 

pribadi dan sosial mereka (Crisp, 2009). Selain itu, saat mahasiswa 

memutuskan untuk mendaftar pada jurusan di suatu universitas, mereka 

memiliki alasan yang beragam (Briggs, 2006) dan alasan mereka untuk 

melanjutkan atau bahkan menghentikan studi mereka cukup kompleks (Zepke, 

2006). 

Di suatu Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Surabaya telah ditemukan 

sebanyak 350 mahasiswa tahun pertama memutuskan untuk mengundurkan 

diri. Hermana (dalam Ant, 2016) mengemukakan bahwa pemicu utama 

terjadinya hal tersebut adalah karena kesalahan dalam memilih jurusan. 

Fenomena serupa sebelumnya telah terjadi di Peguruan Tinggi Swasta (PTS) di 

Surabaya. Sebanyak 40% mahasiswa tahun pertama mengalami drop out yang 

juga disebabkan karena faktor kesalahan dalam memilih jurusan (INA, 2010). 

Kesalahan dalam memilih jurusan merupakan keadaan dimana mahasiswa 

mempelajari jurusan yang kurang sesuai dengan minat yang dimiliki (Intani & 

Surjaningrum, 2012). Menurut Hurlock (1978), minat merupakan salah satu 
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sumber yang kuat bagi individu untuk mempelajari suatu hal baru. Selain itu, 

minat merupakan salah satu hal yang menentukan keunikan pada diri individu.  

Hasil penelitian Intani dan Surjaningrum (2012) menemukan bahwa ketika 

minat tidak sesuai dan tidak dapat diekspresikan maka dapat memicu timbulnya 

konflik akademik, psikologis dan sosial. Bentuk konflik akademik, seperti nilai 

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) rendah, tidak lulus pada mata kuliah tertentu, 

tidak lulus tepat waktu, tidak menghadiri perkuliahan, demotivasi, kesulitan 

dalam memahami materi perkuliahan hingga tidak mengalami perkembangan. 

Bentuk konflik psikologis, yaitu mengalami tidak nyaman, pusing, marah, 

jengkel, sakit hati, tertekan, putus asa, kecewa, menyesal, hingga depresi. 

Bentuk konflik sosial, adalah ada labelling secara negatif, kurang dipedulikan 

teman, kurang memiliki hubungan dekat dengan teman, minder, direndahkan, 

memiliki konflik dengan dosen ataupun orangtua. Namun sebaliknya, ketika 

minat dapat diekspresikan diketahui dapat meningkatkan life satisfaction 

(Etikawati, 2006).  

Selain kesalahan dalam memilih jurusan, hasil penelitian Brooker, Brooker, 

& Lawrence (2017) menemukan bahwa workload merupakan kesulitan terbesar 

yang dialami mahasiswa tahun pertama. Kember (2004) menggambarkan 

workload seperti kombinasi dari berbagai tuntutan yang diberikan pada 

individu. Adapun bentuk tuntutan yang dialami seperti belajar sejumlah materi 

yang kompleks dengan durasi waktu berjam-jam, menyelesaikan beberapa ujian 

dan tekanan dalam kinerja (Rogers, Creed, Searle, & Nicholls, 2015).  



  3 

 

Peneliti melakukan wawancara dengan narasumber pertama yang 

merupakan salah satu mahasiswa tahun pertama di Surabaya terkait workload 

yang pernah dialami: 

“… Lebih banyak tuntutan di bagian praktek daripada teori, sementara aku 
kan basic-nya SMA yang lebih banyak berkaitan dengan teori. Tuntutan di 
setiap matkul bisa jadi sama tapi ada juga yang berbeda” (komunikasi 
personal, 15 Mei 2020). 

 
Berikutnya, peneliti kembali melakukan wawancara dengan narasumber 

kedua yang merupakan salah satu mahasiswa tahun pertama di Surabaya terkait 

bentuk tuntutan yang dialami: 

“… Sistem perkuliahan beda dengan sistem saat di SMA. Kalo di kuliah 
dosen ngasih materi, mahasiswa explore sendiri sedangkan waktu SMA kan 
semuanya udah disiapin sama gurunya. Belum lagi untuk tugasnya. Kalo SMA 
paling tugasnya seputar jawab soal-soal gitu sedangkan kalo kuliah tugasnya 
buat essay atau paper. Tanggung jawabnya pun lebih besar” (komunikasi 
personal, 15 Mei 2020). 

 
Walaupun workload yang tinggi dapat menyebabkan burnout, namun dapat 

diatasi dengan menyediakan lingkungan belajar yang meningkatkan 

kesejahteraan mahasiswa (Dyrbye et al., 2009). Sebaliknya, ketika lingkungan 

belajar kurang dapat meningkatkan kesejahteraan mahasiswa, maka mahasiswa 

akan merasa tidak puas (dissatisfaction) dengan kualitas kehidupan di 

universitas hingga kemudian lebih memilih untuk keluar dari universitas 

tersebut (Wayt, 2012). 

 Berangkat dari dua kesulitan terbesar yang dialami oleh mahasiswa tahun 

pertama, kepuasan hidup atau life satisfaction menurut Diener et al. (1985) 

adalah penilaian secara keseluruhan terhadap kualitas hidup berdasarkan 

kriteria yang dimiliki individu. Life satisfaction pada penelitian ini merupakan 
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variabel yang diukur sebagai satu kesatuan atau unidimensi. Hasil penelitian 

Lewis, Huebner, Malone dan Valois (2011) menemukan bahwa individu yang 

memiliki life satisfaction tinggi akan mengarah pada hasil yang positif dalam 

berbagai domain, seperti fungsi interpersonal, karir dan fisik. Sebaliknya, 

individu dengan life satisfaction rendah cenderung memiliki penyakit kronis 

dan minim dalam keterlibatan sosial (Pinto & Neri, 2013).  

 Hasil penelitian Alleyne, Alleyne dan Greenidge (2010) menemukan bahwa 

life satisfaction berhubungan negatif dengan perceived stress. Hal ini 

menandakan ketika ketika individu puas dengan hidupnya maka akan 

cenderung lebih sedikit merasakan stres. Haryadi (2019) menyebutkan bahwa 

generasi Z darurat kesehatan mental. Sebanyak 91% generasi Z di Amerika 

ditemukan memiliki beberapa gejala emosional dan fisik yang berhubungan 

dengan stress, seperti gangguan kecemasan dan depresi. Selain itu, adanya stres 

telah memicu peningkatan bunuh diri, kasus kekerasan hingga terjadinya 

pelecehan seksual. Fenomena serupa terkait kasus bunuh diri telah terjadi di 

Bandung pada anak usia 15-29 tahun (Belarminus, 2019). Hal tersebut menjadi 

salah satu bukti pendukung bahwa saat ini generasi Z darurat kesehatan mental. 

Adapun menurut World Health Organization (dalam Gigantesco et al., 2019) 

upaya alternatif untuk mengurangi depresi adalah dengan meningkatkan 

kesejahteraan subjektif yang berkaitan dengan life satisfaction pada individu. 

Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi life satisfaction pada 

individu menurut hasil penelitian Chow (2005) adalah faktor usia, parenting 

style, gaya hidup dan kepribadian. Selain itu, menurut Zakaria, Halim dan 
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Hazwani (2017), life satisfaction dapat dipengaruhi oleh family, social, self dan 

appearance. Berdasarkan beberapa faktor menurut hasil penelitian Chow 

(2005) dan Zakaria, Halim dan Hazwani (2017), pada penelitian ini peneliti 

akan membagi faktor-faktor tersebut ke dalam dua bagian, yaitu faktor secara 

internal dan eksternal. 

Berdasarkan faktor secara internal dalam diri individu, peneliti menemukan 

hasil penelitian Cazan dan Năstasă (2015) terkait adanya hubungan signifikan 

antara emotional intelligence dan life satisfaction dengan burnout sebagai 

mediator. Penelitian ini menunjukkan bahwa mahasiswa dengan emotional 

intelligence tinggi mampu mengatasi stres secara efisien dan mengarah pada 

peningkatan life satisfaction. Hal tersebut terjadi karena emotional intelligence 

menurut Salovey dan Mayer (dalam Hall et al, 1998) merupakan kemampuan 

untuk memahami dan mengekspresikan emosi, meregulasi emosi serta 

memanfaatkan emosi dalam menyelesaikan suatu masalah. Ketika individu 

memiliki emotional intelligence rendah maka akan cenderung mengalami 

kesulitan dalam penilaian dan ekspresi emosi yang akurat, dalam pengaturan 

pengalaman emosional yang efektif, dan dalam kemampuan untuk 

menggunakan perasaan sebagai pemandu perilaku (Taylor, Bagby, & Parker, 

1997). Sebaliknya, individu dengan emotional intelligence tinggi mampu 

membangun kepribadian adaptif secara kualitatif selama menjalani hidupnya 

yang membawa peningkatan life satisfaction pada individu (Tolegenova et al., 

2012). Adapun Hall et al. (1998) menggambarkan emotional intelligence 

sebagai variabel yang diukur sebagai satu kesatuan atau unidimensi. 
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Hasil penelitian yang berbeda milik Üngür dan Karagözoğlu (2013) 

menemukan bahwa penilaian emosi pada emotional intelligence ditemukan 

berhubungan negatif dengan life satisfaction. Hal tersebut terjadi karena 

individu yang melakukan evaluasi emosi dalam dirinya dapat menyebabkan 

pemahaman yang mendalam terkait perasaan, bahkan perasaan buruk sekalipun. 

Adanya perbedaan arah hubungan pada pada hasil penelitian Cazan dan Năstasă 

(2015) dengan Üngür dan Karagözoğlu (2013) membuat peneliti ingin meneliti 

lebih lanjut terkait emotional intelligence dan life satisfaction. 

Adapun berdasarkan faktor secara eksternal dalam diri individu, peneliti 

menemukan hasil penelitian Schnettler et al. (2017) terkait adanya interaksi 

positif antara domain makanan, keluarga, dan kepuasan hidup. Hubungan antara 

keluarga dan makanan berkaitan dengan momen ketika anggota keluarga saling 

menawarkan dukungan, terutama ketika orang tua secara emosional 

mendukung anak-anak mereka. Hasil penelitian menunjukkan hubungan positif 

antara sumber daya tidak berwujud atau emosional dan kepuasan dengan 

kehidupan keluarga pada mahasiswa. Hubungan yang kuat pada hasil penelitian 

menandakan bahwa dukungan keluarga secara tidak berwujud sangat penting 

bagi mahasiswa selama memasuki fase universitas yang dapat meningkatkan 

tingkat kepuasan dengan kehidupan keluarga. 

Salah satu kegiatan yang berkaitan dengan domain makanan dan keluarga 

adalah family dinner ritual. Fiese dan Kline (dalam Homer, 2006) mendefinikan 

family dinner ritual sebagai kegiatan makan bersama dengan keluarga. Homer 

(2006) menggambarkan family dinner ritual sebagai salah satu kegiatan ritual 
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keluarga yang memberikan banyak keuntungan terkait dengan hubungan 

keluarga. Bentuk keuntungan yang didapat seperti membantu membangun 

identitas keluarga dengan mengklarifikasi peran, menggambarkan batasan, 

mendefinisikan aturan yang berlaku dan menciptakan perasaan saling memiliki 

setiap anggota keluarga. Hal-hal demikian yang kemudian mampu 

meningkatkan kohesivitas dalam keluarga dan mengarah pada peningkatan life 

satisfaction (Schrader, 1997). Sebaliknya, ketika individu kurang menerapkan 

family dinner ritual bersama keluarga maka diketahui cenderung obsesif yang 

berlebihan terhadap sesuatu, memiliki gaya hubungan yang bergantung pada 

orang lain, memiliki harga diri dan rasa kontrol yang lebih rendah dan mengarah 

pada penurunan life satisfaction.  

Adapun Homer (2006) menggambarkan family dinner ritual sebagai 

variabel yang diukur sebagai satu kesatuan atau unidimensi dan memiliki 

beberapa aspek, yaitu kejadian, peran, rutin, kehadiran, pengaruh, signifikansi 

simbolis, kelanjutan dan kesengajaan. Aspek-aspek tersebut berkaitan dengan 

kegiatan family dinner ritual secara keseluruhan, yaitu saat melakukan 

persiapan makan, pengaturan makan, posisi duduk, kegiatan makan hingga 

membersihkan seluruh peralatan yang telah digunakan (Evans & Rodgers, 

2008). Hasil penelitian Ramalho et al. (2016) menemukan bahwa waktu makan 

keluarga adalah ruang untuk konfrontasi dan diferensiasi peran antar anggota 

keluarga. Ketika individu mampu melakukan konfrontasi dan diferensiasi peran 

maka hal ini ditemukan mengarah pada peningkatan life satisfaction. 
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Peneliti belum menemukan hasil penelitian sebelumnya terkait hubungan 

maupun pengaruh family dinner ritual dan life satisfaction. Namun, penelitian 

ini mengembangkan hasil penelitian Schnettler et al. (2017) yang menemukan 

adanya hubungan positif antara domain makanan, keluarga dan kepuasan hidup.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh emotional intelligence 

dan family dinner ritual terhadap life satisfaction pada mahasiswa tahun 

pertama di Surabaya. Raharjo dan Dharmayanti (2016) menyatakan bahwa Kota 

Surabaya merupakan salah satu kota pendidikan di Indonesia yang bercita-cita 

untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada didalamnya. Hal 

ini didukung dari jumlah total perguruan tinggi yang mencapai 60 satuan 

pendidikan yang terbagi atas perguruan tinggi negeri maupun swasta (Farokah 

& Sudrajat, 2019). Selain itu, peneliti juga ingin mengetahui apakah ada 

pengaruh emotional intelligence terhadap life satisfaction serta apakah ada 

pengaruh family dinner ritual terhadap life satisfaction. 

Keunikan yang terdapat pada penelitian ini adalah belum ditemukannya 

penelitian yang mengukur hubungan maupun pengaruh family dinner ritual dan 

life satisfaction. Selain itu, belum ditemukannya penelitian yang meneliti 

pengaruh emotional intelligence dan family dinner ritual terhadap life 

satisfaction. Hal tersebut menjadikan penelitian ini menjadi salah satu 

kebaharuan. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Mayor 

Apakah ada pengaruh emotional intelligence dan family dinner ritual secara 

bersama-sama terhadap life satisfaction pada mahasiswa tahun pertama di 

Surabaya? 

Minor 

1. Apakah ada pengaruh emotional intelligence terhadap life satisfaction pada 

mahasiswa tahun pertama di Surabaya? 

2. Apakah ada pengaruh family dinner ritual terhadap life satisfaction pada 

mahasiswa tahun pertama di Surabaya? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah: 

Mayor 

Mengetahui pengaruh emotional intelligence dan family dinner ritual secara 

bersama-sama terhadap life satisfaction pada mahasiswa tahun pertama di 

Surabaya. 

Minor 

1. Mengetahui pengaruh emotional intelligence terhadap life satisfaction pada 

mahasiswa tahun pertama di Surabaya. 

2. Mengetahui pengaruh family dinner ritual terhadap life satisfaction pada 

mahasiswa tahun pertama di Surabaya. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian mampu berkontribusi secara teoritik bagi 

perkembangan ilmu Psikologi positif dan Psikologi keluarga terkait 

emotional intelligence, family dinner ritual dan life satisfaction dalam 

konteks institusi pendidikan pada mahasiswa tahun pertama. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

a. Bagi Mahasiswa Tahun Pertama 

Hasil penelitian mampu memberi sumbangsih berupa informasi dan 

pembelajaran bagi mahasiswa tahun pertama agar lebih memperhatikan 

faktor internal yaitu emotional intelligence atau faktor eksternal yaitu 

family dinner ritual dalam meningkatkan life satisfaction selama masa 

transisi menjadi mahasiswa. 

b. Bagi Keluarga 

Hasil penelitian mampu memberi sumbangsih berupa informasi dan 

pembelajaran bagi setiap keluarga akan pentingnya melakukan family 

dinner ritual dengan intens dalam meningkatkan life satisfaction, 

khususnya pada mahasiswa tahun pertama selama masa transisi menjadi 

mahasiswa. 

c. Bagi Universitas 

Hasil penelitian mampu memberi sumbangsih berupa informasi bagi 

universitas terkait variabel yang memiliki pengaruh terhadap life 

satisfaction pada mahasiswa tahun pertama. 


