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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

 

Pada hakekatnya manusia adalah mahluk sosial yang saling berhubungan 

antara manusia satu dengan manusia lainnya dan mempunyai hasrat untuk 

berkomunikasi atau berinteraksi dengan orang lain. Kebutuhan akan interaksi 

dan komunikasi dengan sesama merupakan sesuatu hal yang sangat penting 

dalam kehidupan manusia, karena interaksi dan komunikasi adalah modal awal 

dalam penyesuian pribadi dan sosial terhadap lingkungan sekitarnya. Karena 

dalam setiap tahap perkembangan dari masa anak-anak, remaja, dewasa hingga 

lanjut usia akan melakukan interaksi dengan orang lain (Angelina, 2011). 

Ditinjau dari sudut perkembangan manusia kebutuhan untuk berinteraksi 

yang menarik untuk dibicarakan terjadi pada masa remaja. Remaja merupakan 

masa peralihan dari anak menjadi dewasa, pada masa remaja ini berusaha 

untuk menarik perhatian orang lain, menghendaki adanya popularitas dan kasih 

sayang dari teman sebaya serta menjalin hubungan baik dengan teman(Dina, 

2010). 

Pertemanan pada remaja memberikan cara yang baru untuk berhubungan 

dengan orang lain yang digambarkan sebagai pola keakraban yang Simetris. 

Buhrmester, Paul dan White (Santrock, 2003) semakin besar tingkat keakraban 

pada pertemanan antara remaja menyebabkan remaja dituntut untuk 
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mempelajari sejumlah kemampuan untuk berhubungan dekat termasuk 

bagaimana cara membuka diri sendiri dengan tepat, mampu menyediakan 

dukungan emosi kepada teman dan menangani ketidaksetujuan agar tidak 

merusak keakraban dari pertemanan. 

Conger (dalam Sulistia, 2007) mengemukankan bahwa kelompok teman 

sebaya memberikan kesempatan untuk belajar bagaimana berinteraksi dengan 

teman-teman seusia, mengontrol perilaku sosial serta mengembangkan 

keterampilan dan minat-minat yang dimiliki seorang remaja. Pendapat Sullivan 

(dalam Santrock, 2014) teman memiliki peran penting dalam membentuk 

perkembangan remaja berupa kebutuhan sosial, rasa aman, menyenangkan, 

penerimaan sosial, keintiman dan hubungan seksual. Pada remaja yang masuk 

perguruan tinggi hal yang paling dibutuhkan dalam berinteraksi adalah 

kebutuhan sosial dan penerimaan sosial, jika kebutuhan tersebut tidak 

terpenuhi maka remaja tersebut merasa bosan, tertekan, dan rendahnya harga 

diri dengan lingkungan barunya tersebut. 

Pertemanan pada remaja diwarnai dengan berbagai pengalaman suka dan 

duka, dihibur, disakiti, diperhatikan, dikecewakan, didengar, diabaikan, 

dibantu, ditolak, namun semua ini tidak pernah sengaja dilakukan dengan 

tujuan kebencian karena seorang sahabat tidak akan menyembunyikan 

kesalahan. Dalam pertemanan, seorang remaja akan memperoleh teman untuk 

bergaul, sehingga akan dapat mengembangkan keretampilan sosial, konsep 

diri, harga diri, dan akan memperoleh dukungan emosi bila menghadapi 

masalah (Santrock, 2003). 
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Papalia dkk (2008) menyatakan keterlibatan remaja dengan teman sebaya 

dimana sumber dukungan emosional penting sepanjang transisi masa remaja. 

Dalam masa transisi sahabat merupa peran terpenting dalam dunia remaja, 

karena seorang sahabat yang dapat menemaninya dalam lingkungan sosial 

baru. Dasmita (2009) menyatakan pertemanan pada remaja sangatlah besar 

pengaruhnya dalam kehidupan remaja yang ditandai dengan banyak waktu 

yang dihabiskan dalam bergaul dengan temannya. Menjalin hubungan baik 

dengan teman serta membentuk kelompok teman merupakan lingkungan sosial 

pertama dimana remaja belajar untuk hidup bersama orang lain yang bukan 

anggota keluarganya yang memiliki ciri, norma, kebiasaan yang jauh berbeda 

dengan apa yang ada dalam lingkungan keluarga remaja tersebut. 

Mahasiswa baru yang ada di Fakultas Psikologi UIN Suska Riau, pada 

umumnya berasal dari luar kota Pekanbaru. Kebanyakan mereka menyewa 

rumah atau kos yang ada di sekitar kampusnya sehingga mereka jauh dari 

keluarga, teman-teman sewaktu di sekolah menengah, melakukan segala 

sesuatunya sendiri dan juga tidak tahu bagaimana cara mengembangkan diri. 

Karena mereka merasa tidak memiliki kelebihan pada bidang tertentu, sehingga 

mereka menjadi mudah putus asa dan sulit untuk menetralisir timbulnya 

ketegangan di dalam suatu situasi. 

Perubahan-perubahan yang terjadi pada remaja ketika membentuk 

pertemanan akan terasa pada saat remaja memasuki perguruan tinggi yaitu 

menjadi mahasiswa baru. Mahasiswa baru merupakan status yang disandang 

oleh remaja ditahun pertama kuliahnya, pada masa ini mahasiswa mengalami 
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perubahan besar yang berkaitan dengan penyesuian dengan lingkungan 

barunya. Perubahan lingkungan dari sekolah menengah atas kemudian masuk 

ke perguruan tinggi  atau  menjadi seorang mahasiswa baru dapat 

menimbulkan permasalahan bagi individu berupa, kenyamanan dalam hidup  

tinggal  bersama  dengan keluarga, budaya yang dianut sejak kecil, bahasa 

sehari-hari, dan dengan komunitasnya,  harus  pindah kelingkungan yang baru, 

jauh dari keluarga, bergabung dengan budaya baru  yang  belum  diketahui  dan 

bergabung  dengan  komunitas pembelajaran  yang  baru selain itu dalam 

perubahan eksternal dan internal yang dialami remaja menjadi mahasiswa 

memerlukan teman yang tepat (Melly, 2008) 

Pada pertemanan antar mahasiswa memiliki keunikan tersendiri 

dibandingkan masa sekolah, yakni membutuhkan waktu yang cukup lama 

untuk mempunyai teman dekat. Hasil Penelitian terhadap 205 mahasiswa yang 

sedang menjalani kuliah tingkat pertama selama 4 bulan dan rata-rata berusia 

19 tahun menunjukkan  jaringan  pertemanan  antara individu berlangsung 

dalam 3 bulan dari hanya berkenalan dan menjadi semakin kohesif lalu stabil 

(dalam Selfout, 2010).  

Hal itu sejalan dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti 

dapat disimpulkan bahwa masih ada mahasiswa yang tidak bisa menjalin 

pertemanan dengan orang baru dia kenal namun ada juga mahasiswa yang bisa 

menjalin pertemanan pada orang baru dia kenal serta ada juga yang tidak ambil 

pusing dalam menjalin pertemanan dengan orang baru dia kenal. mahasiswa 

yang bisa menjalin pertemanan dengan orang baru dia kenal dikarenakan dalam 
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dirinya selalu terbuka serta bisa memulai percekapan dengan orang lain. 

Berbeda dengan orang yang menutup diri atau tidak mau menjalin pertemanan 

disebabkan karena menutup dirinya sendiri dari orang lain dan tidak memiliki 

kopetensi untuk memulai percakapan dengan orang lain. 

Mahasiswa baru yang berada di Fakultas Psikologi UIN Suska pada 

dasarnya banyak yang awal masuk perkuliahan hanya sebatas mengenal nama, 

serta sering kali menarik diri ataupun enggan untuk mengenal mahasiswa 

lainnya. Hal ini ditandai setelah mata kuliah selesai dan tidak ada jadwal 

selanjutnya mahasiswa tersebut lebih memilih pulang lansung ke rumah atau 

kosnya(wawancara, 12 November 2015). Hal tersebut akan terjadi rentang 

waktu 3 bulan pertama masuk perkuliahan karena mahasiswa hanya melihat 

karakteristik teman dari kemiripan, kesamaan minat, dan daerah asal yang 

sama. 

Mahasiswa yang pertemanannya yang hanya sebatas mengenal nama, 

adanya kemiripan, kesamaan minat dan hanya mengenal dari daerah asal yang 

sama tidak akan menghasilkan pertemanan yang berkualitas. Mahasiswa harus 

bisa mengembangkan pertemannya maka ia dengan cara mengakui dirinya dan 

saling menjaga antar teman, melakukan rekseasi atau menghabiskan waktu 

bersama, membantu serta memberi petunjuk kepada teman dalam berbagai hal, 

saling membagi pengalaman serta perasaan, dan mencari jalan pemecahan 

konflik yang sedang dihadapi secara bersama sehingga pertemanan yang 

berkualitas tercapai (Asher & Parker, 1993). 
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Kualitas pertemanan menurut Asher & Parker (1993) adalah penilaian 

baik buruknya suatu hubungan dalam berteman dengan menekan adanya rasa 

percaya di antara teman. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Coleman 

(dalam Marvieda, 2007) kualitas pertemanan adalah seberapa besar penerimaan 

yang ditunjukkan dari adanya kedekatan hubungan antara dua orang atau lebih 

yang melibatkan penyikapan diri sendiri serta merupakan bentuk kedekatan 

alamiah. 

Jika hal tersebut di atas bisa tercapai dengan baik maka pertemanan yang 

kita jalanin mengalami kualitas yang baik dan akan bahagia dalam menjalankan 

hidup serta lebih mudah melakukan interaksi dengan remaja lain atau orang lain 

pada perkembangan selanjutnya, namun jika tidak bisa di jalanin maka remaja 

tersebut bisa mengalami penarikan diri dalam berteman serta cendrung tidak 

bisa berinteraksi dengan remaja lain atau orang lain yang akan berdampak pada 

perkembangan selanjutnya. Hal tersebut didukung hasil penelitian Damir 

(dalam Angelina, 2011) menunjukkan bahwa seseorang akan lebih bahagia saat 

mereka mengalami pertemanan dengan kualitas yang tinggi dengan teman 

mereka. Bila mahasiswa tersebut mampu memahami perilakunya maka ia akan 

menyukai dirinya dan merasa orang lain juga akan menyukainya dengan 

kualitas yang ada pada dirinya, akan tetapi bila individu tersebut tidak mampu 

memahami dirinya maka dia akan menolak atau memperbaiki hubungannya 

dengan orang lain. 

Mahasiswa yang tidak bisa berinteksi dengan teman dan menarik diri dari 

lingkungan akan menimbulkan masalah yang berujung pada frustasi hingga 
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mengarah pada tindakan yang negatif seperti merokok, menutup diri dari orang 

lain, sering berprasangka buruk pada teman dan tindakan negatif lainnya. 

Akibat tindakan negatif yang dilakukan oleh mahasiswa tersebut sering terjadi 

penolakan dari teman dan lingkungan baru. Tidak hanya itu dalam penelitian 

yang dilakukan oleh Rahayu (2002) yang menyatakan bahwa semakin tinggi 

kualitas pertemanan maka semakin rendah kesepian remaja dan sebaliknya 

semakin rendah kualitas pertemanan maka semakin tinggi kesepian remaja. 

Kesepian adalah salah satu dampak yang dari kualitas pertemanan tersebut, hal 

tersebut tidak akan terjadi jika remaja bisa menerima diri dan menerima orang 

lain untuk menjalin sebuah pertemanan yang berkualitas. 

Permasalahan yang dihadapi remaja ketika memasuki dunia kuliah 

merupakan fenomena hidup yang tidak bisa dihindari. Permasalahan yang 

sering dihadapi mahasiswa baru adalah penerimaan diri dan penerimaan orang 

lain, karena masih mudah merasa cemas akan kemampuan yang dimilikinya, 

karena permasalahan yang mereka hadapi lebih berat dibanding sewaktu masih 

duduk di bangku SMU(Amelia, 2014). 

Tingkat sosial ke perguruan tinggi tidak hanya mengandalkan popularitas 

dan kedudukan sosialnya pada masa SMU dulu sehingga remaja dihadapkan 

pada tugas untuk membangun hubungan sosial yang sama sekali baru, terutama 

jika remaja memasuki kampus yang jauh dari tempat tinggal dan keluarga yang 

dikenalnya (Santrock, 2003) 

Reaksi setiap mahasiswa terhadap berbagai tantangan atau permasalahan 

dalam hidupnya berbeda-beda. Perbedaan reaksi ini ternyata disebabkan oleh 
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cara pandang yang berbeda terhadap permasalahan yang ada. Salah satu faktor 

yang mempengaruhi perbedaan itu adalah sebesar mana penerimaan diri 

mahasiswa tersebut dalam menghadapi masalah atau tantangan tersebut. 

Mahasiswa yang memiliki penerimaan diri baik akan mudah menghadapi 

masalah, hal ini karena ia akan berpikir secara positif terhadap masalah yang ia 

hadapi tanpa ada menimbulkan rasa permusuhan, rendah diri, malu, dan rasa 

tidak malu. Dengan mampunya menerima diri pada mahasiswa akan 

menimbulkan sifat-sifat yang menyenangkan untuk melakukan penyesuian 

sosial dengan lingkungan baru serta teman baru. 

Penerimaan diri memegang peranan penting dalam kehidupan manusia. 

Mahasiswa yang dapat menerima dirinya sendiri berarti individu mampu 

menerima keberadaan diri apa adanya, menerima semua kelebihan dan 

kekurangan diri. Penerimaan diri dalam kehidupan merupakan proses untuk 

mencari titik temu antara kondisi diri dan tuntutan lingkungan. Hasil dari 

penilitian Roslialita (2007) tentang hubungan penerimaan diri dengan 

penyesuian sosial siswa berbakat pada kelas akselerasi bahwa terdapat 

hubungan yang signifikan antara penerimaan diri dengan penyesuaian sosialnya 

siswa berbakat pada kelas akselerasi. Hal tersebut sejalan dengan hasil 

penelitian Angraini (2010) tentang hubungan penerimaan diri dengan  

penyesuian diri pada wanita dewasa madya bahwa semakin positif penerimaan 

diri maka semakin baik terhadap penyesuian diri wanita dewasa madya. 

Penerimaan diri yang positif dapat menjadikan mahasiswa mampu 

berinteraksi dengan mudah terhadap nilai-nilai yang ada, ditunjang dengan 
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adanya keinginan untuk memahami diri dan hubungannya terhadap keadaan 

yang seseungguhnya. Sebagaimana pernyataan Supratiknya (1995) penerimaan 

diri adalah memiliki pernghargaan yang tinggi terhadap dirinya dan orang lain, 

dan tidak bersikap sinis terhadap dirinya. Hal tersebut didukung oleh pendapat 

dari Hjelle dan Ziegler (dalam Endah, 2002) yang menyatakan bahwa individu 

yang mampu menerima dirinya adalah individu yang dapat menerima 

kekurangan dirinya sebagaimana dirinya mampu menerima kelebihannya. 

Mahasiswa yang bisa dikatakan menerima dirinya adalah ketika 

mahasiswa yang rela membuka aneka pikiran atau perasaan dengan teman, 

sehat secara psikologis, dan penerimaan kita terhadap orang lain (Supratiknya, 

1995). Mahasiswa yang memiliki penerimaan diri merasa bahwa karakteristik 

tertentu adalah bagian dari yang tidak terpisahkan, yang selanjutnya dihayati 

sebagai anugerah. Segala apa yang ada pada dirinya dirasakan sebagai sesuatu 

yang menyenangkan, sehingga individu tersebut memiliki keinginan untuk 

terus dapat menikmati kehidupan. 

Mutadin (2002) Penerimaan diri terkait dengan kemampuan individu 

untuk menyesuaikan diri agar tercapai hubungan yang harmonis dengan 

lingkungannya. Individu yang memiliki penerimaan diri yang positif otomatis 

dapat menyesuikan diri dengan baik terhadap lingkungannya, begitu sebaliknya 

bila individu menerima dirinya dengan negatif maka penyesuian terhadap 

lingkungan barunya.  

Hal tersebut sejalan dengan pendapat Hurlock (dalam, 

www.landasanteori.com) efek penerimaan diri itu dibagi dalam 2 kategori yaitu 

http://www.landasanteori.com/
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Pertama Penyesuaian Diri (Effects on Self-Adjustment) Orang yang memiliki 

penerimaan diri, mampu mengenali kelebihan dan kekurangannya. Ia biasanya 

memiliki keyakinan diri (self confidence) dan harga diri (self esteem). Selain itu 

mereka juga lebih dapat menerima kritik demi perkembangan dirinya. 

Penerimaan diri yang disertai dengan adanya rasa aman untuk mengembangkan 

diri ini memungkinkan seseorang untuk menilai dirinya secara lebih realistis 

sehingga dapat menggunakan potensinya secara efektif. 

Dengan penilaian yang realistis terhadap diri, seseorang akan bersikap 

jujur dan tidak berpura-pura. Ia juga mampu membuat penilaian diri yang kritis 

(critical self-appraisals) yang membantunya mengenal dan mengoreksi 

kekurangan yang ada pada dirinya. Selain itu yang paling penting adalah 

mereka juga merasa puas dengan menjadi dirinya sendiri tanpa ada keinginan 

untuk menjadi orang lain. 

Kedua Penyesuaian Sosial (Effects on Social Adjustments) Penerimaan 

diri biasanya disertai dengan adanya penerimaan pada orang lain. Orang yang 

memiliki penerimaan diri akan merasa aman untuk menerima orang lain, 

memberikan perhatiannya pada orang lain, memiliki perasaan toleransi 

terhadap sesama yang dibarengi dengan rasa selalu ingin membantu orang lain, 

serta menaruh minat terhadap orang lain, seperti menunjukan rasa empati dan 

simpati. Dengan demikian orang yang memiliki penerimaan diri dapat 

melakukan penyesuaian sosial yang lebih baik dibandingkan dengan orang 

yang merasa rendah diri. Ia dapat mengatasi keadaan emosionalnya tanpa 

mengganggu orang lain. 
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Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai 

sebuah pertemanan yang berkualitas, mahasiswa harus bisa menerima dirinya 

terlebih dahulu terhadap permasalahan yang dihadapi saat berada dilingkungan 

baru serta bisa menerima orang lain secara positif tanpa melihat kelemahan 

orang lain. Seperti uraian diatas banyak permasalahan yang terjadi jika 

mahasiswa tidak bisa menerima dirinya, namun mahasiswa yang bisa 

menerima dirinya akan mudah mendapat teman. maka peneliti tertarik untuk 

mengetahui secara lebih mendalam apakah ada kaitan antara penerimaan diri 

dengan kualitas pertemanan mahasiswa baru Fakultas Psikologi UIN Suska 

Riau. 

Berdasarkan fenomena di atas, peneliti akan menggunakan mahasiswa 

baru Fakultas Psikologi UIN Suska Riau sebagai subjek penelitian. Karena 

peneliti ingin mengetahui sejauh mana penerimaan diri dan kualitas pertemanan 

mahasiswa Fakultas Psikologi UIN Suska Riau, yang kemudian dalam hal ini 

peneliti rangkum dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul “Hubungan 

Penerimaan Diri dengan Kualitas Pertemanan pada Mahasiswa Baru Fakultas 

Psikologi UIN Suska Riau”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka masalah utama 

dalam penelitian ini adalah “Apakah ada hubungan antara penerimaan diri 

dengan kualitas pertemanan pada mahasiswa baru Fakultas Psikologi UIN 

Suska Riau”. 
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C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bermaksud untuk mengkaji secara ilmiah hubungan 

penerimaan diri dengan kualitas pertemanan pada mahasiswa baru Fakultas 

Psikologi UIN Suska Riau. Untuk mencapai maksud di atas, maka tujuan yang 

akan dicapai dari penelitian ini adalah untuk melihat apakah ada hubungan 

penerimaan diri dengan kualitas pertemanan pada mahasiswa baru Fakultas 

Psikologi UIN Suska Riau. 

 

D. Keaslian Penelitian 

Penelitian Najahi (2013), yang berjudul Perbedaan Self-Acceptance 

(Penerimaan Diri) Pada Anak Panti Asuhan Ditinjau Dari Segi Usia.  

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Dharkanti (2011) yang berjudul 

tentang Hubungan antara persepsi terhadap tingkat agresi sosial dalam 

hubungan pertemanan dengan kualitas pertemanan, jenis kelamin, dan usia. 

Penelitian lain dilakukan oleh Yuniastanti (2002), yang berjudul Konsep 

Diri Ditinjau dari Penerimaan Diri Remaja Terhadap Fisik yang ada hubungan 

yang positif serta signifikan antara penerimaan remaja terhadap fisik dengan 

konsep diri, dengan nilai korelasi sebesar 0,688 dan nilai p<0,01. Selanjutnya 

penelitian yang dilakukan oleh Rahayu (2002), yang berjudul Kesepian pada 

Remaja Ditinjau dari Kualitas Pertemanan yang terdapat hubungan yang 

negatif secara signifikan antara kesepian dengan kualitas pertemanan dengan 

nilai rx= -0,547 dengan p<0,01 yang berarti semakin tinggi kualitas 

pertemanan maka semakin rendah kesepian remaja dan begitu sebaliknya. 
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Persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama menggunakan variabel 

Penerimaan Diri dan Kualitas Pertemanan. Perbedaan pada penelitian ini 

adalah teletak pada subjek dan lokasi penelitian. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi psikologi 

perkembangan dan memperkaya hasil penelitian yang telah ada dan dapat 

memberikan gambaran mengenai hubungan penerimaan diri dengan 

kualitas pertemanan. 

2. Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan informasi 

khususnya kepada mahasiswa untuk meningkatkan penerimaan diri dalam 

memperoleh kualitas pertemanan yang baik, dengan demikian dapat 

meningkatkan interaksi sosial pada mahasiswa. 


