
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Setelah  seorang  individu  berhasil  menyelesaikan  pendidikan  Sekolah

Menengah  Atas,  ada  dari  mereka  yang  akan  melanjutkan  pendidikan  mereka

menuju  perguruan  tinggi.  Pemerintah  Indonesia  berdasarkan  Undang-Undang

Dasar Negara Indonesia dan Pancasila sudah mengupayakan mencerdaskan bagi

rakyat Indonesia. Hal ini berarti bahwa seluruh rakyat Indonesia diwajibkan untuk

mendapatkan  pendidikan  sejak  tingkat  sekolah  dasar  hingga  perguruan  tinggi.

Namun  keadaan  sebenarnya  menunjukkan  bahwa  masih  banyak  masyarakat

Indonesia yang tidak menyelesaikan dan bahkan mengenyam pendidikan, terlebih

pendidikan  perguruan  tinggi.  Banyak  suara  dari  masyarakat  Indonesia  yang

mengeluhkan ketidakmampuan mereka untuk menyelesaikan pendidikan sekolah

mereka maupun untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi  akibat adanya

kendala dalam hal ekonomi dan biaya pendidikan. (Jawapos.com, 2015)

Mahalnya biaya pendidikan perguruan tinggi tidak jarang mengakibatkan

seseorang  putus  kuliah.  Dalam  perjalanannya  pemerintah  Indonesia  sudah

berusaha untuk meminimalisir angka putus kuliah, terutama bagi para mahasiswa

yang  memiliki  prestasi  akademik  yang  tinggi  dan  cemerlang  namun terbentur

alasan ekonomi. Ada kalanya mahasiswa mempunyai prestasi yang tinggi namun

terhalang   kendala  geografis  pula.  Misal  mereka  yang  berasal  dari  daerah

pedesaan atau daerah yang sangat belum maju dan berkembang pendidikannya.

(Jawapos.com, 2015)
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Untuk menanggulangi  seorang mahasiswa yang putus  kuliah  atau tidak

dapat  berkuliah  telah  ditemukan  langkah  yang  tepat  yaitu  pemberian  bantuan

biaya pendidikan atau pemberian beasiswa. Ada banyak cara bagi mereka untuk

bisa masuk ke sebuah perguruan tinggi yang mereka ingin tuju. Salah satu cara

untuk seorang siswa dapat masuk sebuah perguruan tinggi adalah dengan jalur

beasiswa.  Menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  beasiswa  merupakan

tunjangan  yang  diberikan  kepada  pelajar  ataupun  mahasiswa  sebagai  bentuk

bantuan  biaya  untuk  seseorang  mengikuti  sebuah  program  belajar.  Usaha  ini

diharap  dapat  mengurangi  angka  kegagalan  studi  dengan  alasan  ekonomi,

sekalipun usaha ini belum dapat menjangkau seluruh mahasiswa ataupun calon

mahasiswa di seluruh Indonesia.

Pada umumnya beasiswa memang merupakan pemberian biaya yang di

tujukan  untuk  seorang  mahasiswa  untuk  menyelesaikan  pendidikan  mereka  di

perguruan tinggi.  Bantuan ini  biasanya berupa santunan dana  untuk menolong

atau  menunjang biaya  yang harus  dikeluarkan oleh  mahasiswa selama mereka

menempuh  pendidikan  di  perguruan  tinggi  tempat  mereka  belajar.  Beasiswa

sendiri dapat diperoleh dari pemerintah, perusahaan, yayasan dan perguruan tinggi

itu sendiri (Lahinta, 2009).

Universitas  X  di  Surabaya  merupakan  sebuah  perguruan  tinggi  yang

tergolong memiliki biaya cukup tinggi bagi mahasiswanya untuk menempuh serta

menyelesaikan  pendidikan.  Universitas  X  di  Surabaya  ini  memiliki  beberapa

fakultas, seperti ekonomi, teknik, psikologi  dan dari segi biaya memang tidak ada

yang sama untuk setiap jurusannya. Universitas X di Surabaya ini adalah salah
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satu perguruan tinggi yang memiliki program beasiswa bagi para mahasiswanya.

Adapun jenis  beasiswa yang diberikan oleh  Universitas  X di  Surabaya adalah

Sosial Ekonomi.

Ketepatan  sasaran  pemberian  beasiswa  akan  memberikan  dampak

pemerataan pada mahasiswa untuk mereka dapat menyelesaikan studi mereka dan

mencapai  prestasi  akademik yang tinggi  meskipun adanya  hambatan  ekonomi.

Program pemberian bantuan biaya pendidikan atau beasiswa ini bertujuan untuk

memacu para mahasiswa untuk tetap menjaga kelangsungan program studi yang

sedang mereka jalani maupun yang ingin mereka jalani. Program beasiswa yang

diterima oleh para mahasiswa tentu  memiliki  ketentuan dan konsekuensi  yang

perlu dilakukan. Tidak berbeda jauh dengan beberapa perguruan tinggi lain,  di

Universitas  X  pemberian  beasiswa  perguruan  tinggi  dapat  ditentukan  para

pemohon  beasiswa ketika  mereka  masih  duduk di  bangku  Sekolah  Menengah

Atas. 

Pemberian  beasiswa akan dikaitkan  pada  pencapaian  prestasi  akademik

dari  seorang  mahasiswa  dengan  perolehan  indeks  prestasi  komulatif  mereka.

Prestasi  akademik  dapat  terlihat  dari  perolehan  disiplin  akademik,  baik  dalam

pembelajaran yang diikuti didalam perkuliahan sehari-hari ataupun kegiatan lain

yang diikuti seorang mahasiswa di perguruan tinggi, selain  hal-hal itu juga dapat

dilihat  dari  pengembangan  tingkah laku dan keterampilan  seorang  mahasiswa.

Prestasi  akademik  merupakan  pencapaian  dari  tujuan  akademik  bagi  seorang

mahasiswa yang ingin dicapai bagi  diri  mereka sendiri   dengan dapat berhasil
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mengatasi berbagai tantangan. Adapun kriteria penerima beasiswa sosial ekonomi

pada universitas X sebagai berikut

1. Memiliki  nilai  rapot  SMA yang  diatas  nilai  rata-rata  yang

ditentukan sebesar 7,5.

2. Minimal  magang  75  jam  /  semester  di  Universitas  selama

delapan semester.

3. Rajin mengikuti pertemuan kelompok beasiswa.

4. Nilai IPK minimal 2,75.

5. Lolos survey ekonomi dari pihak kampus.

6. Nilai mata kuliah Entrpreneurship tidak boleh dibawah B.

7. Tidak boleh ada mata kuliah yang mengulang.

Sebagai  mahasiswa  penerima  beasiswa  di  Universitas  X  Surabaya  ini

memiliki dinamika masalah dan problematikanya sendiri. Universitas X Surabaya

ini merupakan perguruan tinggi dengan sebagian besar mahasiswanya memiliki

level  ekonomi  atas.  Hal  ini  menjadi  sebuah  fenomena  bagi  para  mahasiswa

penerima  beasiswa.  Dari  data  yang  diperoleh  peneliti  di  lapangan  dengan

melakukan  interview singkat pada dua mahasiswa baru dan tiga mahasiswi baru

Universitas X Surabaya yang memperoleh beasiswa (percakapan pribadi, 20 Juni

2015), memperoleh hasil bahwa mereka merasa takut untuk berinteraksi kepada

mahasiswa lain di Univeristas X Surabaya, apalagi mereka menilai dan melihat
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lingkungan Universitas X menunjukkan tingkatan ekonomi atas. Mereka merasa

takut akan dihina oleh orang-orang ketika mereka berada dalam suatu lingkungan

baru,  karena mereka berasal  dari  daerah tertentu  dan bahkan dari  ras  tertentu.

Mereka  merasa  tidak  berani  dan  selalu  ragu  untuk  memulai  menjalin  sebuah

interaksi  sosial  dengan  mahasiswa  lain.  Mereka  mengatakan  bahwa  mereka

cenderung berhati-hati dan memilih untuk mengajak ataupun diajak berinteraksi

dengan mahasiswa lain di lingkungan tersebut untuk membangun sebuah relasi. 

“ Aku malu mas, lihat anak-anak loh bajunya bagus-bagus. Aku nggak
bisa punya kayak mereka, lha aku ni kan jadi takut mau berteman mas.
Takut aku kan anak beasiswa kan gak bisa toh mas ngikuti gaya hidup
mereka kalau aku temenan gitu.”  Perempuan 1 (Percakapan Pribadi,  8
Agustus 2015).

“ Lha iyo to mas, anak-anake wae kayak gini e mas aku ki isin e mas nek
meh kenalan njuk ngomong-ngomong gitu, nek yang sama beasiswanya
aku iso rodo wani gitulah mas. Tapi nek yang gak beasiswa ki aku minder
tenan mas.” Laki-laki 1 (Percakapan Pribadi, 8 Agustus 2015).

Tidak jarang mereka merasakan suasana hati yang negatif,  seperti tidak

tenang,  khawatir,  takut  dan  lain  sebagainya  ketika  mereka  harus  berinteraksi

dengan  mahasiswa  lain.  Beberapa  mahasiswa  baru  penerima  beasiswa  di

Universitas X Surabaya ini diduga memiliki masalah terhadap keyakinan terhadap

kemampuan diri dalam hal berelasi dengan mahasiswa lain yang tidak menerima

program beasiswa.  Hal tersebut juga dapat dipengaruhi oleh perkembangan yang

berbeda  antara  laki-laki  dan  perempuan  yang  mempengaruhi  emosi  mereka.

Terdapat  bahwa fenomena perasaan minder  ini  terjadi  lebih  lama pada wanita

dibandingkan laki-laki. Hal ini terlihat dari kegiatan-kegiatan kampus yang diikuti
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mereka.  Peneliti  mengamati  perempuan  cenderung  tidak  berani  datang  dan

mengikuti  kegiatan kampus sendirian, berbeda degan laki-laki yang mau untuk

datang sendiri dan tidak lama mulai untuk membangun relasi dengan yang lain.

 Masa remaja adalah sebuah transisi perubahan yang terjadi pada manusia

dengan meniliki tanda seperti perubahan pada fisik, emosi, dan psikologis. Masa

remaja  adalah  sebuah periode  peralihan  dari  masa  anak-anak ke  masa  dewasa

(Widyastuti, 2009). Saat umur 12 tahun sampai 21 tahun wanita menjalani masa

remaja mereka, 13 tahun sampai  22 adalah waktu perkembangan remaja bagi pria

(Deswita, 2006) jika kita lihat data tersebut ditemukan dinamika perbedaan umur

perkembangan antara laki-laki dengan perempuan.

Hal ini juga dipengaruhi oleh perkembangan perbedaan jenis kelamin pada

mahasiswa. Berdasarkan apa yang telah dijelaskan oleh Damayanti (2008) dalam

penelitiannya bahwa ada perbedaan depresi antara individu berusia remaja antara

perempuan  dengan  laki-laki,  dimana  perempuan  cenderung  lebih  depresif

dibandingkan dengan laki-laki. Konsep gender dalam kehidupan manusia sosial

telah menghasilkan sebuah perbedaan peran, tanggung jawab, fungsi dan ruang

hidup. Ciri biologis antara perempuan dengan laki-laki serig dianggap sebagai hal

yang  tidak  dapat  hilang  dari  sebuah  tatanan  masyarakat  Indonesia.  Berbeda

dengan  gender  yang  memiliki  pola  pandang  berbeda-beda,  jenis  kelamin

merupakan sebuah hal yang lebih pasti. Dengan pemahaman jenis kelamin yang

lebih  permanen  akan  membuat  sebuah  pemahaman  yang  tidak  keliru  tentang

realitas antara hubungan antara perempuan dan laki-laki yang jauh lebih dinamis.

Jadi jelaslah mengapa perbedaan jenis kelamin perlu dipersoalkan
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Peneliti menemukan data lain dari seorang mahasiswa penerima program

beasiswa yang beasiswanya dicabut. Sebagai mahasiswa beasiswa di Universitas

X Surabaya diwajibkan untuk magang dan mengikuti persyaratan lainnya, namun

karena mahasiswa ini tidak pernah magang melanggar beberapa persyaratan maka

kemudian beasiswanya dicabut oleh pihak universitas.

“Aku malu loo,  masak harus magang-maggang ndek perpus.  Yo asline
males  pisan seh.  Tapi  yo  aku  lek  ketemu kancaku  isin  pak,  aku  ketok
magang ndek perpus gitu. Terus lak yo aku gak isok melok arek-arek lek
diajak nongkrong. Yo makane aku gak pernah magang sampe beasiwaku
dicabut haha..” Laki-laki 2 (Percakapan Pribadi, 30 Juli 2015).

Peneliti  juga menemukan data tambahan lain yang menunjukkan bahwa

mahasiswa  penerima  program  beasiswa  mengalami  perasaan  yang  minder  di

Universitas X Surabaya namun mahasiswa semester atas tersebut tidak menutup

diri. Para mahasiswa laki-laki akan lebih cepat untuk dia menyesuaikan diri untuk

berelasi dibanding mahasiswa perempuan. Seperti data yang peneliti peroleh dari

mahasiswa penerima program beasiswa wanita berikut.

“Ya ampun, aku setelah daftar ulang dulu lihat kampusnya gini, dan anak-
anaknya kayak gitu aku langsung minder. Aku sampe nggak mau kuliah
sini mas, lha aku malu banget mas aku kan anak beasiswa gini dan dari
kampung lagi, sumpah aku takut mas,takut gak punya temen aku mas.”
Perempuan 2 (Percakapan pribadi, 3 Agustus 2015)

Karena hal-hal seperti itulah biasanya beberapa dari mereka menjadi takut

untuk mencoba menjalin relasi dengan orang lain di lingkungan masyarakat yang

berbeda  dengan  mereka.  Ada  dugaan  bahwa  beberapa  mahasiswa  penerima

program beasiswa Universitas X di Surabaya masih akan cenderung untuk tidak
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mencoba  membangun  relasi  terlalu  dalam  dan  intensitas  yang  tinggi  dengan

mahasiswa  lain  yang  tidak  mengikuti  program  beasiswa,  padahal  sebenarnya

sebagai  mahasiswa,  mereka  tidak  ingin  membatasi  sebuah relasi  dengan siapa

saja. Hal ini menjelaskan bahwa manusia tidak dapat terlepas dari hubungan sosial

di lingkungan kehidupannya. Status mahasiswa penerima program beasiswa yang

mereka sandang seharusnya akan membuat pikiran positif pada diri mereka, misal

secara ekstrimnya dapat dikatakan sebagai penggerak mahasiswa lain yang non-

beasiswa mempunyai motivasi belajar yang lebih baik. Hal tersebut secara tidak

langsung  akan  meningkatkan  motivasi  mereka  dalam  menjalin  dan

mempertahankan sebuah relasi dengan orang lain karena suatu rasa kebanggaan

mereka sebagai mahasiswa penerima program beasiswa. Dengan demikian mereka

harusnya lebih yakin kepada diri mereka sendiri bahwa mereka bisa membangun

sebuah hubungan relasi.

Manusia merupakan makhluk sosial.  Sebagai  seorang manusia  menjalin

relasi dengan manusia lain sudahlah menjadi kebutuhan yang mendasar. Dalam

prosesnya manusia akan selalu mencoba untuk membangun sebuah interaksi agar

dia  bisa memahami manusia  lain  dan akhirnya  menjaga sistem relasi  tersebut.

Relasi / relational merupakan interaksi-interaksi yang berurutan antara minimal

dua individu.  Dalam berelasi  juga harus mempertimbangkan derajat  keakraban

dari  sebuah  relasi.  Ketika  sebuah  relasi  yang  akrab,  memiliki  pengaruh  yang

berbeda-beda, bermacam-macam, dan dapat berlangsung dalam waktu yang lama

(Hartup,  1989).  Pada fase inilah  individu membutuhkan keyakinan diri  bahwa
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dirinya  mampu  dan  meyakini  bahwa  dirinya  baik  dalam  berinteraksi  dengan

individu lain.

Bandura (1997) mengatakan bahwa, self-efficacy adalah keyakinan kepada

kemampuan diri sendiri yang kemudian mempengaruhi individu dalam bereaksi

terhadap  situasi  atau  kondisi  tertentu.  Self-efficacy  mempengaruhi  seseorang

dalam memilih  suatu  kegiatannya  (Dale  Schunk,  2011).  Individu  dengan  self-

efficacy yang rendah akan menghindari  hal-hal yang menantang ataupun berat.

Lain halnya dengan individu yang mempunyai  selfefficacy yang baik memiliki

keinginan yang tinggi dalam memotivasi dirinya agar mampu mengerjakan hal-

hal yang dianggap menantang atau berat. Self-efficacy juga mempengaruhi usaha,

ketekunan, ketahanan, dan prestasi (Bandura,1997), salah satu bentuknya adalah

mampu dan terampil  menjalin  sebuah interaksi  dengan  individu-individu  yang

berada dilingkungannya.

Relational  self-efficacy adalah  keyakinan  pada  kemampuan  diri  untuk

terlibat  dalam kegiatan  pemeliharaan hubungan yang  dianggap penting,  dalam

pembentukan  dan  pemeliharaan  hubungan  (Morúa  &  Lopez,  2005).  Secara

intuitif,  individu  yang  memiliki  keyakinan  yang  kuat  dalam  berelasi  dengan

individu lain akan merasa nyaman untuk terlibat dalam sebuah interaksi sosial.

Mereka akan yakin bahwa mereka memiliki keterampilan yang diperlukan untuk

memulai atau mempertahankan sebuah hubungan relasi. Oleh karena itu, dalam

hal  keterlibatannya pada  sebuah interaksi  yang berurutan dengan individu lain

akan cenderung untuk merasakan suasana hati yang lebih positif. Ketika seorang

individu  merasakan  ketenangan  dari  suasana  hati  yang  positif  akan  membuat
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individu  tersebut  merasa  yakin  bahwa  dirinya  mampu  menjalin  relasi  dengan

orang lain.

Relational self-efficacy pada mahasiswa atau mahasiswi penerima program

beasiswa  tersebut  haruslah  baik.  Jika  hal  tersebut  tidak  terjadi  maka  sebagai

mahasiswa  yang  memiliki  usia  remaja  akan  mengalami  gangguan  dalam

perkembangan  sosialnya.  Namun  bila  seorang  mahasiswa  penerima  program

beasiswa memiliki  relational  self-efficacy yang tinggi  maka akan lebih  mudah

untuk bergaul bersama mahasiswa lain tanpa harus mempermasalahkan kondisi

dirinya  sendiri  sebagai  mahasiswa penerima program beasiswa dan tidak akan

mengganggu perkembangan sosialnya.

Dari data yang telah dijabarkan di atas, diduga ada masalah relational self-

efficacy pada  beberapa  mahasiswa  penerima  program  beasiswa  Universitas  X

Surabaya  yang  dipengaruhi  oleh  proses  perkembangan  mereka.  Beberapa  dari

mereka  takut  untuk  melakukan  apa  yang  seharusnya  mereka  lakukan  dalam

sebuah proses berelasi karena pengaruh emosi dari dampak perkembangan. Sesuai

pengertian relational self-efficacy di atas, mereka seharusnya memiliki keyakinan

terhadap dirinya untuk dapat membangun sebuah hubungan yang mereka ingin

dapatkan dalam proses  interaksi  dengan orang lain.  Mereka memiliki  motivasi

yang  kurang  untuk  membangun  sebuah  interaksi  dengan  mahasiswa  lain  di

perguruan tinggi diawal masa perkuliahan mereka.

Beberapa  temuan  penelitian  sebelumnya  yang  sudah  pernah  dilakukan

mengenai  self-efficacy dan  perbedaan  jenis  kelamin  menemukan  hasil  seperti,
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Scherer,  Brodzinski  & Wiebe (1990) dalam penelitiannya mengenai  perbedaan

entrepreneurial self-efficacy ditinjau dari jenis kelamin, menjelaskan bahwa laki-

laki  mempunyai  entrepreneurial  self-efficacy yang  lebih  tinggi  dibandingkan

perempuan. Namun hal itu hanya berlaku pada entrepreneurial self-efficacy yang

memiliki  indikasi  perbedaan hasil  dengan penelitian yang akan dilakukan oleh

peneliti mengenai relational self-efficacy.

Kemudian  Zhao,  Seibert  &  Hills  (2005)  dalam penelitiannya  yang  serupa

dengan  sebelumnya  mengatakan  bahwa  tidak  adanya  perbedaan  yang  sangat

signifikan dalam entrepreneurial self-efficacy antara laki-laki dengan perempuan.

Dari  hasil  ke  dua  penelitian  tersebut  banyak  sekali  faktor  yang  dapat

mempengaruhi  self-efficacy seseorang, namun kita harus kembali  meninjau apa

yang  menjadi  faktor  penyebab  tingkat  perbedaan  self-efficacy ditinjau  dari

perbedaan jenis kelamin. Selain itu, kedua penelitian tersebut hanya berfokus pada

entrepreneurial self-efficacy saja bukan mengenai  relational self-efficacy seperti

yang ingin peneliti tinjau.

Berdasarkan latar belakang yang telah digambarkan di atas, peneliti tertarik

untuk melakukan penelitian terhadap mahasiswa dan mahasiswi yang menerima

program beasiswa di  Universitas  X Surabaya  guna mencari  perbedaan  tingkat

relational self-efficacy  berdasar perbedaan jenis kelamin. Maka dari itu peneliti

ingin meneliti apakah terdapat perbedaan relational self-efficacy pada mahasiswa

dan  mahasiswi  yang  menerima  program  beasiswa  di  Universitas  X  Surabaya

karena  laki-laki  dan  perempuan  memiliki  perbedaan-perbedaan  dalam

perkembangan sosial dari masa remaja hingga bisa berpengaruh sampai lebih dari
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masa  remajanya  yang  diakibatkan  oleh  perbedaan  perkembangan  atau

pertumbuhan fisik antara laki-laki dengan perempuan yang tidak sama.

Penelitian ini sangat penting untuk dilakukan karena penelitian serupa belum

pernah dilakukan, namun penelitian yang ada mengukur aspek  entrepreneurial

saja.  Peneliti merasa bahwa aspek relational  adalah salah satu aspek yang harus

diteliti pula dalam kehidupan individu. Penelitian ini perlu untuk dilakukan untuk

membantu  memberikan  referensi  bagi  para  pelaku  pendidikan  dan  para

mahasiswa, terutama mahasiswa penerima program beasiswa.

1.2 Rumusan Masalah

Apakah  terdapat  perbedaan  relational  self-efficay ditinjau  dari  jenis

kelamin  pada  mahasiswa  penerima  program  beasiswa  di  Universitas  X  di

Surabaya?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini  memiliki  tujuan untuk mengetahui  apakah ada  perbedaan

relational  self-efficay ditinjau  dari  jenis  kelamin  pada  mahasiswa  penerima

program beasiswa Universitas X di Surabaya.
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1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain :

- Manfaat  Teoritis  :  Hasil  penelitian  ini  diharapankan  dapat  menambah

khazanah  ilmu  pengetahuan  dan  memberi  masukan  terhadap

perkembangan ilmu psikologi, khususnya psikologi perkembangan yang

berkaitan dengan relational self-efficacy.

- Manfaat Praktis : 

- Untuk Mahasiswa :  Adanya penelitian ini  diharap mampu memberikan

referensi  untuk mahasiswa dan mahasiswi  penerima program beasiswa

terkait  dengan  hal  relational  self-efficacy,  agar  mahasiswa  penerima

program  beasiswa  cepat  untuk  beradaptasi  dengan  lingkungan  dan

akhirnya akan lebih mudah untuk menjalin sebuah hubungan ata relasi.

- Untuk Universitas :  Adanya penelitian ini diharap mampu memberikan

masukan bagi  perguruan tinggi  dan tim pengelola  beasiswa universitas

agar  tim pengelola  mengetahui  pentingnya  relational  self-efficacy pada

mahasiswa program beasiswa bila ditinjau dari perbedaan jenis kelamin.

Ketika  masalah  pada  mahasiswa  penerima  beasiswa  kamus  tidak

melakukan kesalahan dalam penanganannya.
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