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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pandemi Covid-19 

1. Pengertian Covid-19 

Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit 

pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya penyakit ini menyebabkan 

penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit serius 

seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan sindrom pernafasan akur 

berat/ Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Coronavirus jenis baru yang 

ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan, Cina pada 

Desember 2019, kemudian diberi nama Severe Acute Respiratory Coronavirus 2 

(SARS-COV2) dan menyebabkan penyakit Coronavirus Disease-2019 (Covid-

19) (kemkes.go.id). 

Menurut World Health Organization (WHO), Covid-19 adalah penyakit 

menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Virus 

baru dan penyakit yang disebabkannya ini tidak dikenal sebelum mulainya virus 

wabah di Wuha, Tiongkok, bulan Desember 2019. Covid-19 ini sekarang 

menjadi sebuah pandemi yang terjadi di banyak negara di seluruh dunia 

(who.int). 

 

2. Dampak-Dampak yang ditimbulkan 

Pandemi Covid-19 menimbulkan dampak yang luar biasa di berbagai bidang 

khususnya bidang pendidikan, yaitu: 

a. Dampak pada proses belajar di sekolah 

Proses pembelajaran di sekolah merupakan alat kebijakan publik terbaik 

sebagai upaya peningkatan pengetahuan dan skill. Sekolah dapat 

meningkatkan keterampilan sosial dan kesadaran kelas sosial siswa. Namun, 

dengan adanya pandemi Covid-19 yang sangat mendadak, maka dunia 

Pendidikan Indonesia perlu mengikuti alur yang sekiranya dapat menolong 

kondisi sekolah dalam keadaan darurat. Sekolah perlu memaksakan diri 

menggunakan media daring. Namun penggunaan teknologi bukan tidak ada 

masalah, banyak varians masalah yang menghambat terlaksananya 

efektivitas pembelajaran dengan metode daring diantaranya adalah: 

1) Keterbatasan penguasaan teknologi informasi oleh guru dan siswa 

Kondisi guru di Indonesia tidak seluruhnya paham penggunaan 

teknologi. Kendala teknologi informasi membatasi mereka dalam 
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menggunakan media daring. Begitu juga dengan siswa yang kondisinya 

hampir sama dengan guru-guru yang dimaksud dengan pemahaman 

penggunaan teknologi. 

2) Sarana dan prasarana yang kurang memadai 

Perangkat pendukung teknologi jelas mahal. Banyak daerah di 

Indonesia yang guru dan siswa masih dalam kondisi ekonomi yang 

mengkhawatirkan. Kesejahteraan guru maupun siswa yang membatasi 

mereka dari seba terbatas dalam menikmati sarana dan prasarana 

teknologi informasi yang sangat diperlukan dengan pandemi Covid-19. 

3) Akses internet yang terbatas 

Jaringan internet yang benar-benar masih belum merata di pelosok 

negeri. Tidak semua Lembaga Pendidikan baik sekolah dasar maupun 

sekolah menegah dapat menikmati internet. Jika ada pun, jaringan 

internet kondisinya masih belum mampu mengkover media daring. 

4) Kurang siapnya penyediaan anggaran 

Biaya juga sesuatu yang menghambat, karena aspek kesejahteraan guru 

dan murid masih jauh dari harapan. Ketika mereka menggunakan kuota 

internet untuk memenuhi kebutuhan kuliah daring, maka jelas mereka 

tidak sanggup membayarnya. Ada dilema dalam pemanfaatan media 

daring, ketika Menteri Pendidikan memberikan semangat produktivitas 

harus melaju, namun disisi lain kecakapan dan kemampuan finansial 

guru dan siswa belum melaju kearah yang sama. Negara pun belum 

hadir secara menyeluruh dalam memfasiliatsi kebutuhan biaya yang 

dimaksud. 

b. Kerugian siswa pada proses penilaian 

Penilaian internal bagi sekolah dianggap kurang urgent tetapi bagi keluarga 

siswa informasi penilaian sangat penting. Ada yang menganggap hilangnya 

informasi penilaian murid sangatlah berarti bagi keberlangsungan masa 

depan murid. Tidak hanya itu, banyak perguruan tinggi di luar negeri 

mengganti ujian tradisional denga alat bantu online. Penilaian bagi 

mahasiswa bisa saja memiliki kesalahan pengukuran, tidak seperti 

pengukuran seperti biasa dilakukan.  

c. Dampak pada lulusan sekolah 

Lulusan universitas ataupun pendidikan menengah yang mencari pekerjaan 

mengalami gangguan yang hebat karena pandemi Covid-19. Para 

mahasiswa maupun siswa yang tahun ini lulus mengalami gangguan 

pengajaran dibagian akhir studi. Dampak langsung yang dialami adalah 

gangguan utama dalam penilaian akhir yang semestinya didapatkan. 
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Kondisi pasar kerja yang cenderung sulit merupakan kendala baru bagi 

lulusan. Persaingan di pasar kerja sangat gaduh dan berhimpit dengan para 

pekerja yang sudah mengalami Putus Hubungan Kerja (PHK) dari 

perusahaan mereka bekerja. Adapun jika sebagai lulusan baru Universitas 

maka mereka mau tidak mau akan menerima upah kebih rendah dan akan 

mempunyai efek dalam persaingan karier. Lulusan universitas yang awalnya 

memprediksi dirinya akan mendapatkan pekerjaan dan upah yang memadai 

akan tetapi kenyataan di Indonesia disebabkan karena Covid-19 

mengakibatkan mereka harus berpikir ulang tentang Pendidikan yang 

ditempuh dan mendapatkan upah yang diharapkan (Aji, 2020).  

 

B. Mahasiswa 

1. Pengertian Mahasiswa 

Secara umum, mahasiswa adalah orang yang belajar di perguruan tinggi, 

baik di universitas, institut maupun akademi. Dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (KBBI), mahasiswa didefinisikan sebagai orang yang belajar di 

Perguruan Tinggi (Kamus Bahasa Indonesia Online, kbbi.kemdikbud.go.id). 

Setelah menyelesaikan pendidikan di bangku sekolah, sebagian siswa ada yang 

menganggur, mencari pekerjaan atau melanjutkan pendidikan ke tingkat 

perguruan tinggi. 

Mahasiswa dalam tahap perkembangan digolongkan sebagai remaja akhir 

dan dewasa awal yaitu, usia 18-21 tahun dan 22-24 tahun (Gunawati, 2006). Pada 

usia tersebut mahasiswa mengalami masa peralihan dari remaja akhir menuju ke 

dewasa awal. 

Mahasiswa merupakan anggota masyarakat yang memiliki kemampuan dan 

kesempatan untuk belajar di perguruan tinggi, sehingga dapat digolongkan 

sebagai kaum intelegensia dan pada nantinya diharapkan menjadi tenaga kerja 

yang professional (Kartono dalam Ulfa, 2010).  

Menurut Siwoyo (2007), mahasiswa dapat didefinisikan sebagai individu 

yang sedang menuntut ilmu di tingkat perguruan tinggi, baik negeri maupun 

swasta atau Lembaga lain yang setingkat dengan perguruan tinggi. Mahasiswa 

dinilai memiliki tingkat intelektual yang tinggi, kecerdasan dalam berpikir dan 

memiliki perencanaan dalam bertindak. Berpikir kritis dan bertindak dengan 

cepat dan tepat merupakan sifat yang cenderung melekat pada diri setiap 

mahasiswa, yang merupakan prinsip yang saling melengkapi.  

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa mahasiswa 

adalah peserta didik yang berusia 18 hingga 24 tahun yang terdaftar dan 
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menjalakan pendidikannya di perguruan tinggi baik dari universitas, institut 

maupun akademi.  

 

2. Ciri-Ciri Mahasiswa 

Menurut Kartono (dalam Ulfah, 2010), mahasiswa merupakan anggota 

masyarakat yang mempunyai ciri-ciri tertentu, yaitu: 

a. Mahasiswa mempunyai kemampuan dan kesempatan untuk belajar di 

perguruan tinggi, sehingga dapat digolongkan sebagai kaum intelektual. 

b. Mahasiwa diharapkan dapat bertindak sebagai pemimpin yang mampu dan 

terampil, baik sebagai pemimpin masyarakat ataupun dalam dunia kerja. 

c. Mahasiswa diharapkan dapat menjadi daya penggerak yang dinamis bagi 

proses modernisasi dalam kehidupan masyarakat. 

d. Mahasiswa diharapkan dapat memasuki dunia kerja sebagai tenaga yang 

berkualitas dan profesional. 

Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ciri-ciri masyarakat yang mempunyai 

kemampuan dan kesempatan untuk belajar di perguruan tinggi, sehingga dapat 

digolongkan sebagai intelektual maka disebut dengan mahasiswa. Selain itu, ciri-

ciri lain juga dapat bertindak sebagai pemimpin yang mampu dan terampil, baik 

sebagai pemimpin masyarakat ataupun dalam dunia kerja, dapat menjadi daya 

penggerak yang dinamis bagi proses modernisasi dalam kehidupan masyarakat 

serta dapat memasuki dunia kerja sebagai tenaga yang berkualitas dan 

professional. 

 

C. Penyesuaian Diri 

 

1. Pengertian Penyesuaian Diri 

Pengertian penyesuaian diri menurut Schneiders (1964) menyatakan bahwa 

penyesuaian diri sebagai suatu kemampuan untuk berinteraksi secara efektif dan 

bermanfaat terhadap realitas, situasi dan relasi sosial sehingga kriteria yang harus 

dipenuhi dalam kehidupan sosialnya dapat terpenuhi dengan cara-cara yang 

dapat di terima dan memuaskan (Mamesah, 2019). 

Desmita (2009) mendefinisikan penyesuaian diri merupakan suatu konstruk 

yang luas dan komplek, serta melibatkan semua reaksi individu terhadap tuntutan 

yang baik dari lingkungan luar maupun dari dalam diri individu itu sendiri. 

Penyesuaian diri menyangkut seluruh aspek kepribadian individu dalam 

interaksinya di lingkungan dalam serta luar dirinya. 

Prawira (2017) mendefinisikan penyesuaian diri adalah suatu proses dan 

hasil individu atau kelompok manusia menghadapi situasi-situasi baru dalam 
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lingkungan hidupnya sehingga perilakunya dapat diterima di dalam hidup 

bersama di masyarakat. 

Berdasarkan beberapa definisi penyesuaian diri di atas, masing-masing teori 

memiliki persamaan definisi yaitu kemampuan individu dalam berinteraksi atau 

menghadapi situasi dan tuntutan dari lingkungan sosialnya yang baru dan 

perilakunya dapat diterima di dalam masyarakat.  

Berdasarkan beberapa pendapat tokoh di atas, maka dapat disimpulkan 

bahwa penyesuaian diri merupakan suatu proses perubahan dan hasil dari 

individu ketika dihadapkan berbagai situasi dalam lingkungan hidupnya dalam 

konsep psikologi yang di amati secara luas serta melibatkan beberapa aspek dan 

reaksi individu terhadap tuntuan yang diterimanya baik itu dari lingkungan luar 

maupun lingkungan dalam diri individu sehingga tercapai hubungan dengan 

orang lain dan lingkungan sekitar. 

 

2. Aspek-aspek Penyesuaian Diri 

Desmita (2009) mengemukakan beberapa aspek penyesuaian diri, yaitu: 

a. Kematangan emosional 

Aspek ini mencakup kemantapan suasana kehidupan emosional, 

kemantapan suasana kehidupan kebersamaan dengan orang lain, 

kemampuan untuk santai, gembira dan menyatakan kejengkelan, serta sikap 

dan perasaan terhadap kemampuan dan kenyataan diri sendiri. 

b. Kematangan intelektual 

Aspek ini mencakup kemampuan mencapai wawasan diri sendiri, 

kemampuan memahami orang lain dan keragamannya, kemampuan dalam 

mengambil keputusan dan kemampuan dalam mengenal lingkungan 

sekitarnya. 

c. Kematangan sosial 

Aspek ini mencakup keterlibatan dalam partisipasi sosial, kesediaan dalam 

bekerja sama, kemampuan dalam kepemimpinan, sikap toleransi dan 

keakraban dalam menjalani suatu hubungan (pergaulan). 

d. Tanggung jawab 

Aspek ini mencakup sikap produktif dalam mengembangkan diri. 

Melakukan perencanaan dan melaksanakannya secara fleksibel, sikap 

altruism, empati, bersahabat dalam hubungan interpersonal. Kesadaran akan 

etika dan hidup jujur, melihat peirlaku dari segi konsekuensi atas dasar 

system nilai, serta kemampuan bertindak independent (Desmita, 2009). 
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Maka dapat disimpulkan bahwaa aspek penyesuaian diri menurut Desmita 

(2009) yaitu individu harus memiliki kematangan sosial, kematangan intelektual, 

kematangan sosial serta tanggung jawab.  

 

Schneiders (dalam Wijaya, 2007) mengungkan bahwa penyesuaian diri 

yang baik meliputi enam aspek yaitu sebagai berikut: 

a. Kontrol terhadap emosi yang berlebihan 

Aspek ini menekankan kepada adanya kontrol dan ketenangan emosi 

individu yang memungkinkannya untuk menghadapi permasalahan secara 

cermat dan dapat menentukan berbagai kemungkinan pemecahan masalah 

ketika muncul hambatan. Bukan berarti tidak ada emosi sama sekali, tetapi 

lebih kepada kontrol emosi ketika menghadapi situasi tertentu. 

b. Mekanisme pertahanan diri yang minimal 

Aspek ini menjelaskan pendekatan terhadap permasalahan lebih 

mengindikasikan respon yang normal dari pada penyelesaian masalah yang 

memutar melalui serangkaian mmekanisme pertahanan diri yang disertai 

tindakan nyata untuk mengubah suatu kondisi. Individu dikategorikan 

normal jika bersedia mengakui kegagalan dan menyatakan bahwa tujuan 

tersebut tidak berharga untuk dicapai. 

c. Frustasi personal yang minimal 

Individu yang mengalami frustasi ditandai dengan perasaan tidak berdaya 

dan tanpa harapan, maka akan sulit bagi individu untuk mengorganisir 

kemampuan berpikir, perasaan, motivasi dan tingkah laku dalam 

menghadapi situasi yang menuntut penyelesaian. 

d. Pertimbangan rasional dan kemampuan mengarahkan diri 

Individu memiliki kemampuan berpikir dan melakukan pertimbangan 

terhadap masalah atau konflik serta kemampuan mengorganisasi pikiran, 

tingkah laku dan perasaan untuk memecahkan masalah, dalam kondisi sulit 

sekalipun menunjukkan penyesuaian yang normal. Individu tidak mampu 

melakukan penyesuaian diri yang baik apabila individu dikuasai oleh emosi 

yang berlebihan ketika berhadapan dengan situasi menimbulkan konflik. 

e. Kemampuan untuk belajar dan memanfaatkan pengalaman masa lalu 

Penyesuaian normal yang ditunjukkan individu merupakan proses belajar 

berkesinambungan dari perkembangan individu sebagai hasil dari 

kemampuannya mengatasi situasi konflik dan stress. Individu dapat 

menggunakan pengalamannya maupun pengalaman orang lain melalui 

proses belajar. Individu dapat melakukan analisis mengenai faktor-faktor 

apa saja yang membantu dan menganggu penyesuaiannya. 
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f. Sikap realistik dan objektif 

Sikap yang realistik dan objektif bersumber pada pemikiran yang rasional, 

kemampuan menilai situasi, masalah dan keterbatasan individu sesuai 

dengan kenyataan sebenarnya. 

Maka dapat disimpulkan bahwa aspek penyesuaian diri menurut Schneiders 

(dalam Wijaya, 2017) yaitu individu memiliki kontrol terhadap emosi yang 

berlebihan, mekanisme pertahanan diri yang minimal, frustasi personal yang 

minimal, pertimbangan rasional dan kemampuan mengarahkan diri, kemampuan 

untuk belajar dan memanfaatkan pengalaman masa lalu dengan baik, sikap 

realistik dan objektif.  

 

Menurut Runyon dan Haber (1984) menjelaskan aspek-aspek penyesuaian 

diri ada lima, yaitu: 

a. Persepsi terhadap realitas 

Individu mengubah persepsinya tentang kenyataan hidup dan 

menginterpretasikannya, sehingga mampu menentukan tujuan yang realistic 

sesuai dengan kemampuannya serta mampu mengenali konsekuensi dan 

tindakannya agar dapat menuntun pada perilaku yang sesuai. 

b. Kemampuan mengatasi stress dan kecemasan 

Mempunyai kemampuan mengatasi stress dan kecemasan berarti individu 

mampu mengatasi masalah-masalah yang timbul dalam hidup dan mampu 

menerima kegagalan yang dialami. 

c. Gambaran diri yang positif 

Gambaran diri yang positif berkaitan dengan penilaian individu tentang 

dirinya sendiri. Individu mempunyai gambaran diri yang positif baik 

melalui penilaian pribadi maupun melalui penilaian orang lain, sehingga 

individu dapat merasakan kenyamanan psikologis. 

d. Kemampuan mengekspresikan emosi dengan baik 

Kemampuan mengekspresikan emosi dengan baik berarti individu memiliki 

ekspresi emosi dan kontrol emosi yang baik. 

e. Hubungan interpersonal yang baik 

Memiliki hubungan interpersonal yang baik berkaitan dengan hakekat 

individu sebagai makhluk sosial, yang sejak lahir tergantung pada orang 

lain. Individu yang memiliki penyesuaian diri yang baik mampu membentuk 

hubungan dengan cara yang berkualitas dan bemanfaat. 

Maka dapat disimpulkan bahwa aspek penyesuaian diri menurut Runyon 

dan Haber (1984) yaitu individu harus memiliki persepsi terhadap realitas, 

kemampuan mengatasi stress dan kecemasan, gambaran diri yang positif dan 
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kemampuan mengekspresikan emosi dengan baik serta hubungan interpersonal 

yang baik. 

Berdasarkan beberapa pendapat tokoh di atas, ketiganya memiliki 

perbedaan penjelasan mengenai aspek-aspek penyesuaian diri. Menurut Desmita 

(2009) maka dapat disimpulkan bahwaa aspek penyesuaian diri yaitu individu 

harus memiliki kematangan sosial, kematangan intelektual, kematangan sosial 

serta tanggung jawab. Kelebihan pada aspek penyesuaian diri ini juga jelas dan 

lebih mudah dimengerti.  

Peneliti akan menggunakan aspek-aspek penyesuaian diri yang telah 

dikembangkan oleh Desmita (2009) sebagai acuan pengembangan skala 

penyesuaian diri pada penelitian ini. Hal ini dikarenakan pada aspek-aspek ini 

sesuai dan cukup relevan untuk digunakan pada varibel penyesuaian diri ini. 

 

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi Penyesuaian Diri 

Schneiders (dalam Ali & Asroni, 2004) mengemukakan faktor-faktor yang 

mempengaruhi penyesuaian diri yaitu: 

a. Kondisi Fisik 

Seringkali kondisi fisik berpengaruh kuat terhadap proses penyesuaian diri 

pada remaja. Adapun aspek yang berkaitan dengan kondisi fisik dapat 

mempengaruhi penyesuaian, yaitu: 

1. Hereditas dan kondisi fisik, hereditas dipandang lebih dekat dan tak 

terpisahkan dari mekanisme fisik. Berkembang prinsip umum bahwa 

semakin dekat kapasitas pribadi, sifat atau kecenderungan berkaitan 

dengan konstitusi fisik maka akan semakin besar pengaruhnya terhadap 

penyesuaian diri. Disposisi yang bersifat mendasar seperti periang, 

sensitif, pemarah, penyabar dan sebagainya sebagian ditentutkan secara 

genetis, yang berarti merupakan kondisi hereditas terhadap 

penyesuaian diri, meskipun tidak secara langsung. Faktor lain yang 

dapat mempengaruhi penyesuaian diri adalah itegensi dan imajinasi. 

Dua faktor memainkan peran penting dalam penyesuaian diri. 

2. Sistem utama tubuh, yang memiliki pengaruh terhadap penyesuaian 

diri adalah sistem saraf, kelenjar dan otot. Sistem saraf yang 

berkembang dengan normal dan sehat merupakan saraf mutlak bagi 

fungsi-fungsi psikologi agar dapat berfungsi secara maksimal yang 

akhirnya berpengaruh secara baik pada penyesuaian diri individu. 

3. Kesehatan fisik, penyesuaian diri akan lebih mudah dilakukan dan 

dipelihara dalam kondisi fisik yang sehat daripada kondisi yang tidak 

sehat. Kondisi fisik yang sehat dapat menimbulkan penerimaan diri, 
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kepercayaan diri, harga diri dan sejenisnya yang akan menjadi kondisi 

yang sangat menguntungkan bagi proses penyesuaian diri. Sebaliknya, 

kondisi fisik yang tidak sehat dapat menyebabkan perasaan rendah diri, 

kurang percaya diri, bahkan menyalahkan diri sendiri sehingga akan 

berpengaruh dalam proses penyesuaian diri. 

b. Kepribadian 

Unsur-unsur kepribadian yang penting pengaruhinya terhadap penyesuaian 

diri yaitu: 

1. Kemauan dan kemampuan untuk berubah (modifiability), sebagai suatu 

proses yang dinamis dan berkelanjutan, penyesuaian diri membutuhkan 

kecenderungan untuk berubah dalam bentuk kemauan, perilaku, sikap 

dan karakteristik sejenis lainnya. Oleh sebab itu, semakin kaku dan 

tidak ada kemauan serta kemampuan untuk merespson lingkungan, 

semakin besar kemungkinannya untuk mengalami kesulitan dalam 

penyesuaian diri. 

2. Pengaturan diri (self-regulation), kemampuan mengatur diri dapat 

mencegah individu dari keadaan malasui dan penyimpangan 

kepribadian. Kemampuan pengaturan diri dapat mengarahkan 

kepribadian normal mencapai pengendalian diri dan realisasi diri. 

3. Realisasi diri (self-realization), jika perkembangan kepribadian 

berjalan normal sepanjang masa kanak-kanak dan remaja, di dalamnya 

tersirat potensi laten dalam bentuk sikap, tanggung jawab, penghayatan 

nilai-nilai, penghargaan diri dan lingkungan, serta karakteristik lainnya 

menuju pembentukan kepribadian dewasa. Semua unsur-unsur itu 

penting yang mendasari realitas diri. 

4. Intelegensi, intelegensi sangat penting bagi perolehan gagasan, prinsip 

dan tujuan yang memainkan peranan penting dalam penyesuaian diri. 

Misalnya, kualitas pemikiran seseorang dapat memungkinkan orang 

tersebut melakukan pemilihan dan mengambil keputusan penyesuaian 

diri secara intelegensi dan akurat. 

c. Proses Belajar (Edukasi) yang dapat mempengaruhi penyesuaian diri 

individu adalah sebagai berikut: 

1. Belajar, kemauan untuk belajar dan sangat penting karena proses 

belajar akan terjadi berlangsung dengan baik dan berkelanjutan 

manakala individu yang bersangkutan memiliki kemampuan yang kuat 

untuk belajar. Perbedaan pola-pola penyesuaian diri sejak dari yang 

normal sampai dengan yang malasui, Sebagian besar merupakan hasil 

perbuatan yang dipengaruhi oleh belajar dan kematangan. 
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2. Pengalaman, ada dua jenis pengalaman yang memiliki nilai signifikan 

terhadap proses penyesuaian diri, yaitu (1) pengalaman yang 

menyehatkan (salutary experiences) adalah peristiwa-peristiwa yang 

dialami oleh individu dan dirasakan sebagai suatu yang mengenakkan, 

mengasyikan dan bahkan di rasa ingin mengulangnya kembali dan (2) 

pengalaman traumatic (traumatic experiences) adalah peristiwa-

peristiwa yang dialami oleh individu dan dirasakan sebagai sesuatu 

yang sangat tidak mengenakkan, menyedihkan atau bahkan sangat 

menyakitkan sehingga individu tersebut sangat tidak ingin peristiwa itu 

terulang lagi. 

3. Latihan, Latihan merupakan proses belajar yang diorientasikan kepada 

perolehan keterampilan atau kebiasaan. Seseorang yang sebelumnya 

memiliki kemampuan penyesuaian diri yang kurang baik dan kaku, 

tetapi melakukan Latihan secara sungguh-sungguh, akhirnya lambat 

laun menjadi bagus dalam setiap penyesuaian diri dengan lingkungan 

baru. 

4. Determinasi diri, berkaitan erat dengan penyesuaian diri adalah 

individu itu sendiri untuk melakukaan proses penyesuaian diri. 

d. Lingkungan 

Faktor lingkungan sebagai variabel yang berpengaruh terhadap penyesuaian 

diri, yaitu sebagai berikut: 

1. Lingkungan Keluarga, lingkungan keluarga merupakan lingkungan 

utama yang sangat penting atau bahkan tidak ada yang lebih penting 

dalam kaitannya dengan penyesuaian diri individu. 

2. Lingkungan Sekolah, pada umumnya sekolah dipandang sebagai media 

yang sangat berguna untuk mempengaruhi kehidupan dan 

perkembangan intelektual, sosial, nilai-nilai, sikap dan moral siswa. 

Proses sosialisasi yang dilakukan melalui iklim kehidupan sekolah 

yang diciptakan oleh guru dalam interaksi edukatifnya sangat 

berpengaruhi terhadap penyesuaian diri. 

3. Lingkungan Masyarakat, konsistemsi nilai-nilai, sikap, aturan-aturan, 

norma, moral dan perilaku masyarakat diidentifikasi oleh individu yang 

berada dalam masyarakat tersebut sehingga akan berpengaruh terhadap 

proses perkembangan penyesuaian dirinya. Namun, kenyataan yang 

ada menunjukkan bahwa tidak sedikit kecenderungan kearah 

penyimpangan perilaku dan kenakalan remaja sebagai salah satu 

bentuk penyesuaian diri yang tidak baik, berasal dari pengaruh 

lingkungan masyarakat. 
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e. Agama serta budaya 

Agama secara konsisten dan terus menerus mengingatkan manusia tentang 

nilai-nilai instrinsik dan kemuliaan manusia yang diciptakan oleh Tuhan, 

bukan sekedar nilai-nilai instrumental sebagaimana yang dihasilkan oleh 

manusia. Selain agama, budaya juga merupaan faktor yang sangat 

berpengaruh terhadap kehidupan individu. Hal ini telrihat jika dilihat dari 

karakteristik budaya yang diwariskan kepada individu melalui berbagai 

media dalam lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat. Oleh 

karena itu, faktor agama serta budaya memberikan sumbangan yang berarti 

terhadap perkembangan penyesuaian diri individu (Ali & Asroni, 2004). 

Menurut Gunarsa (2003) membagi faktor yang mempengaruhi penyesuaian 

diri menjadi tiga kelompok, yaitu: 

a. Penyesuaian diri yang dipengaruhi oleh hal-hal yang diperoleh dari 

kelahiran. Kesukaran dalam penyesuaian diri ini diakibatkan karena sikap 

yang pemalu, pendiam, sukar mengemukakan pendapat dan tidak banyak 

bicara tetapi oleh Latihan yang terus menerus dan bimbingan yang teratur, 

sifat ini dapat dipengaruhi sehingga penyesuaiannya akan menjadi lebih 

baik. 

b. Penyesuaian diri dan kebutuhan pribadi tingkah laku ini pada dasarnya 

keburuhan relatif sama, tetapi juga dapat berbeda-beda. Hal ini disebabkan 

karena mekanisme persepsi seseorang terhadap kebutuhannya. Sehingga 

mempengaruhi caranya bertingkah laku dan menyesuaian diri terhadap 

objeknya atau tujuannya. 

c. Penyesuaian diri pada pembentukan kebiasaan dalam perkembangannya, 

seseorang indvidiu menuntut lingkungan untuk membantu memenuhi 

kebutuhan-kebutuhannya, yang mengakibatkan pada suatu hubungan antara 

keinginan dan kepuasan. Disini ada individu yang sulit memisahkan 

hubungan antara keinginan dengan kepuasan dan setiap keinginan harus 

memperoleh kepuasan seketika, seolah-olah sulit untuk memunda 

keinginannya. 

 

Sementara menurut Fatimah (2006) faktor-faktor yang mempengaruhi 

penyesuaian diri sebagai berikut: 

a. Faktor Fisiologis, struktur jasmani merupakan kondisi yang primer dari 

tingkah laku yang penting bagi proses penyesuaian diri. 

b. Faktor Psikologis, antara lain pengalaman, aktualisasi diri, frustasi dan 

depresi. 
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Berdasarkan beberapa pendapat tokoh mengenai faktor-faktor penyesuaian 

diri, maka dapat disimpulkan bahwa penyesuaian diri dipengaruhi banyak faktor, 

baik itu faktor fisiologis maupun faktor psikologis. Keduanya sangat 

mempengaruhi individu dalam melakukan proses penyesuaian diri.  

 

D. Efikasi Diri 

1. Pengertian Efikasi Diri 

Menurut Bandura (dalam Ghufron, 2012), efikasi diri merupakan keyakinan 

individu mengenai kemampuan dirinya dalam melakukan tugas atau tindakan 

yang diperlukan untuk mencapai hasil tertentu. Menurut Bandura (dalam Yulia, 

2010) menyatakan bahwa efikasi diri adalah keyakinan tentang sejauhmana 

individu memperkirakan kemampuan dirinya dalam mengerjakan tugas atau 

melakukan suatu tindakan yang diperlukan dalam mencapai hasil tertentu. 

Menurut Alwisol (2009) menyatakan bahwa efikasi diri sebagai persepsi diri 

sendiri mengenai seberapa bagus diri dapat berfungsi dalam keadaan tertentu, 

efikasi diri berhubungan dengan keyakinan bahwa diri memiliki kemampuan 

melakukan tindakan yang diharapkan.  

Sedangkan menurut Baron dan Byne (dalam Ghufron, 2012) menyatakan 

bahwa efikasi diri sebagai bentuk evaluasi seseorang akan kemampuannya atau 

kompetensi dirinya dalam melakukan tugas-tugas, mencapai tujuan yang hendak 

dicapai dan mengatasi permasalahan yang dihadapi.  

Berdasarkan beberapa definisi mengenai efikasi diri di atas, masing-masing 

teori memiliki persamaan definisi yaitu suatu keyakinan atau persepsi atas 

kemampuan yang dimiliki individu dalam melakukan suatu tindakan serta 

kontrol atas dirinya dalam mencapai hasil tertentu. 

Berdasarkan beberapa pendapat tokoh di atas, maka dapat disimpulkan 

bahwa efikasi diri merupakan suatu keyakinan dalam diri individu terhadap 

kemampuan dan bakat yang dimilikinya dalam menghadapi atau menyelesaikan 

suatu tugas yang diberikan untuk mencapai tujuan yang diinginkan serta mampu 

mengatasi hambatan yang ada. 

 

2. Aspek-aspek Efikasi Diri 

Menurut Bandura (1997, dalam Ghufron, 2012) menyatakan efikasi diri pada tiap 

individu akan berbeda antara satu individu dengan yang lainnya berdasarkan tiga 

dimensi. Berikut adalah tiga dimensi tersebut, yaitu: 

a. Tingkat (Level) 

Berkaitan dengan tingkat kesulitan suatu tugas. Apabila individu merasa 

mampu untuk melakukannya. Apabila individu dihadapkan pada tugas-
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tugas yang disusun menurut tingkat kesulitannya, maka efikasi diri individu 

mungkin akan terbatas pada tugas-tugas yang mudah, sedang bahkan 

meliputi tugas-tugas yang paling sulit, sesuai dengan batas kemampuan 

yang dirasakan untuk memenuhi tuntutan perilaku yang dibutuhkan. 

b. Kekuatan (Strenght) 

Berkaitan dengan tingkat kekuatan keyakinan akan pengharapan seseorang 

mengenai kemampuannya dalam mengerjakan suatu tugas. Pengharapan 

yang lemah mudah digoyahkan oleh pengalaman-pengalaman yang tidak 

mendukung. Sebaliknya, pengharapan yang mantap mendorong individu 

tetap bertahan dalam usahanya. Dimensi ini biasanya berkaitan langsung 

dengan dimensi level, yaitu makin tinggi level taraf kesulitan tugas, maka 

makin lemah keyakinan yang dirasakan untuk menyelesaikannya. 

c. Generalisasi (Geneality) 

Berkaitan dengan luas bidang tingkah laku yang diyakini seseorang tentang 

kemampuannya. Individu dapat merasa yakin terhadap kemampuan dirinya. 

Apakah terbatas pada suatu aktivitas dan situasi tertentu atau pada 

serangkaian aktivitas dan situasi yang bervariasi. 

Maka dapat disimpulkan aspek-aspek efikasi diri menurut Bandura (1997) 

yaitu tingkat (level), kekuatan (strength) dan generalisasi (geneality). 

 

Menurut Lauster dalam Mawanti (2011) bahwa individu yang memiliki 

efikasi diri yang positif dapat diketahui dari beberapa aspek berikut ini: 

a. Keyakinan akan kemampuan diri yaitu sikap positif seseorang tentang 

dirinya bahwa ia mengerti sungguh-sungguh aka napa yang dilakukan. 

b. Optimis yaitu sikap positif seseorang yang selalu berpandangan baik dalam 

menghadapi segala hal tentang diri, harapan dan kemampuannya. 

c. Obyektif yaitu orang yang percaya diri memandang permasalahan atau 

sesuatu sesuai dengan kebenaran yang semestinya, bukan menurut 

kebenaran pribadi atau yang menurut dirinya sendiri. 

d. Rasional dan realistis yaitu analisa terhadap suatu masalah, sesuatu hal, 

sesuatu kejadian dengan menggunakan pemikiran yang dapat diterima oleh 

akal dan sesuai dengan kenyataan (Rahayu 2017). 

Maka dapat disimpulkan bahwa aspek efikasi diri menurut Lauster dalam 

Mawanti (2011) yaitu individu yang memiliki efikasi diri dapat dilihat dari 

keyakinan akan kemampuan dirinya, memiliki sikap optimis, memiliki sikap 

obyektif dan memiliki pemikiran yang rasional. 
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Menurut Rizvi dalam Mawanti (2011) terdapat beberapa aspek yang 

berkaitan dengan harapan individu. Rizvi mengklasifikasikan aspek tersebut 

menjadi tiga, yaitu: 

a. Pengharapan hasil (outcome expectancy), yaitu harapan terhadap 

kemungkinan hasil dari suatu perilaku. Dengan kata lain, outcome 

expectancy merupakan hasil pikiran atau keyakinan individu bahwa perilaku 

tersebut akan mengarah pada hasil tertentu. 

b. Pengharapan efikasi (efficacy expectancy), yaitu keyakinan individu bahwa 

dirinya akan mampu melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencapai 

hasil. Aspek ini menunjukkan bahwa harapan individu berkaitan dengan 

kesanggupan melakukan suatu perilaku yang dikehendaki. 

c. Nilai hasil (outcome value), yaitu nilai kebermaknaan atas hasil yang 

diperoleh individu. Nilai hasil sangat berarti mempengaruhi secara kuat 

motif individu untuk memperolehnya kembali. Individu harus mempunyai 

outcome value yang tinggi untuk mendukung outcome expectancy dan 

efficacy expectancy yang dimiliki (Rahayu, 2017). 

Maka dapat disimpulkan aspek efikasi diri menurut Rizvi dalam Mawanti 

(2011) yaitu pengharapan hasil (outcome expectancy), pengharapan efikasi 

(efficacy expectancy) dan nilai hasil (outcome value). Pada aspek ini lebih 

menjelaskan mengenai nilai dan hasil yang diharapkan dari suatu perilaku 

individu. 

Dari beberapa teori diatas, peneliti menggunakan aspek-aspek efikasi diri 

dari Bandura (1997) sebagai acuan pengembangan skala efikasi diri pada 

penelitian ini yang meliputi tingkat (level), kekuatan (strength), generalisasi 

(geneality). Hal ini dikarenakan pada aspek-aspek ini paling akurat untuk 

menjelaskan efikasi diri seseorang seperti dijelaskan dalam artikel Bandura yang 

berjudul Guide for Contructing Self Efficacy Scales. 

 

3. Indikator - Indikator Efikasi Diri 

Indikator dari efikasi diri ini mengacu pada aspek-aspek efikasi diri yaitu level, 

strength dan generality, dengan melihat ketiga aspek ini maka terdapat beberapa 

indikator dari efikasi diri, yaitu: 

a. Individu yakin atas kemampuan diri dalam mengatasi kesulitan tugas 

b. Keyakinan yang dimiliki mahasiswa dalam menghadapi kesulitan mencari 

referensi atau sumber Pustaka 

c. Individu tekun dalam menyelesaikan tugas 

d. Individu mampu menghadapi hambatan dalam mencapai tujuan 
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e. Individu mampu menggunakan pengalaman hidup sebagai suatu langkah 

untuk mencapai keberhasilan. 

 

Menurut Bandura (1997 dalam Bangun, 2018), ciri-ciri individu yang 

memiliki efikasi diri yang tinggi adalah: 

a. Individu merasa yakin bahwa dirinya mampu mengatasi secara efektif 

peristiwa dan situasi yang dihadapi. Individu yang memiliki efikasi diri yang 

tinggi, akan percaya bahwa dirinya dapat menyelesaikan masalah yang 

dihadapi tanpa mengurangi rasa percaya dirinya. 

b. Tekun dalam menyelesaikan tugas-tugas. Rajin dan bersungguh-sungguh 

dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. Bukan hanya selesai saja, 

namun bersungguh-sungguh dan paham dalam mengerjakan tugas. 

c. Percaya diri. Percaya akan kemampuan diri adalah kunci kesuksesan. Ketika 

individu memiliki rasa percaya diri maka individu akan tetap semangat 

dalam menghadapi rintangan. 

d. Memandang kesulitan sebagai tantangan bukan ancaman dan suka mencari 

situasi baru. Ketika menghadapi kesulitan, individu yang memiliki efikasi 

diri yang tinggi akan menghadapi segala rintangan. Individu ini menyukai 

tantangan baru yang menurutnya akan menambah wawasan. 

e. Menetapkan sendiri tujuan yang menantang dan meningkatkan komitmen 

yang kuat terhadap dirinya. Individu yang memiliki efikasi diri yang tinggi 

tidak tergantung kepada orang lain, melainkan diri sendiri yang menentukan 

tujuan dan berkomitmen dalam tindakan yang diambil. 

f. Berfokus pada tugas dan memikirkan strategi dalam menghadapi kegagalan. 

Ketika menghadapi masalah dalam menyelesaikan tugas, individu yang 

memiliki efikasi diri yang tinggi akan mencari segala cara untuk 

menyelesaikan tugasnya, bukan malah mengabaikan dan pasrah dengan 

keadaan. 

g. Menghadapi ancaman dengan keyakinan bahwa individu mampu 

mengontrolnya. Memiliki keyakinan bahwa segala ancaman atau masalah 

yang datang akan dihadapi dengan baik dan tidak mempengaruhi 

keyakinannya. 

Berdasarkan ciri-ciri efikasi diri diatas dapat disimpulkan bahwa ketika 

individu merasa yakin akan kemampuan dirinya maka individu tersebut akan 

merasa percaya diri dalam melakukan hal yang diinginkan. Individu semakin 

tekun dalam menyelesaikan tugas. Ketika ada hambatan dalam menyelesaikan 

tugas, individu tidak akan mudah menyerah, bahkan menganggap hambatan itu 

sebagai perlajaran baru dalam hidupnya. 
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4. Faktor-faktor yang mempengaruhi Efikasi Diri 

Menurut Bandura (dalam Anwar, 2009) ada beberapa yang mempengaruhi 

efikasi diri, yaitu: 

a. Budaya 

Budaya mempengaruhi efikasi diri melalui nilai (value), kepercayaan 

(beliefs), dan proses pengaturan diri (self-regulation process) yang 

berfungsi sebagai sumber penilaian efikasi diri dan juga sebagai 

konsekuensi dari keyakinan akan efikasi diri. 

b. Jenis Kelamin 

Perbedaan gender juga berpengaruh terhadap efikasi diri. Hal ini dapat 

dilihat dari penelitian Bandura (1997) yang menyatakan bahwa wanita 

memiliki efikasi lebih tinggi dalam mengelola perannya. Wanita yang 

memiliki peran selain ibu rumah tangga, juga sebagai wanita karir akan 

memiliki efikasi diri tinggi dibandingkan dengan pria yang bekerja.  

c. Sifat dari tugas yang dihadapi 

Derajat kompleksitas dari kesulitan tugas yang dihadapi oleh individu akan 

mempengaruhi penilaian individu terhadap kemampuan dirinya sendiri 

semakin kompleks suatu tugas yang dihadapi oleh individu, maka akan 

semakin renah individu tersebut menilai kemampuannya. Sebaliknya, jika 

individu dihadapkan pada tugas yang mudah dan sederhana maka akan 

semakin tinggi individu tersebut menilai kemampuannya. 

d. Insentif eksternal 

Faktor lain yang dapat mempengaruhi efikasi diri individu adalah insentif 

yang dipeorlehnya. Bandura menyatakan bahwa salah satu faktor yang dapat 

meningkatkan efikasi diri adalah competent contingens incentive, yaitu 

insentif yang diberikan oleh orang lain yang merefleksikan keberhasilan 

seseorang.  

e. Status atau peran individu dalam lingkungan 

Individu yang memiliki status lebih tinggi akan memperoleh derajat kontrol 

yang lebih besar sehingga efikasi diri yang dimilikinya juga tinggi. 

Sedangkan individu yang memiliki sttaus yang lebih rendah akan memiliki 

kontrol yang lebih kecil sehingga efikasi diri yang dimilikinya juga rendah. 

f. Informasi tentang kemampuan diri 

Individu akan memiliki efikasi diri yang tinggi, jika memperoleh informasi 

positif mengenai dirinya, sementara individu akan memiliki efikasi diri yang 

rendah, jika memperoleh informasi negatif mengenai dirinya. 
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Menurut Ghufron (2012), efikasi diri dapat dipengaruhi oleh beberapa hal, 

yaitu: 

a. Pengalaman menguasai sesuatu (Mastery experience) 

Pengalaman keberhasilan berdampak besar terhadap efikasi diri seseorang 

karena sebuah pengalaman merupakan peristiwa secara nyata yang 

dirasakan oleh individu baik pengalaman yang bentuknya keberhasilan atau 

kegagalan. Sebaliknya, pengalaman kegagalan justru akan menurunkan 

efikasi dirinya. Keberhasilan individu berdampak pada berkembangnya 

efikasi diri, dengan berkembanganya efikasi diri ini dapat mengurangi 

dampak yang tidak baik dari kegagalan yang ada. Kegagalan juga dapat 

dicegah dengan usaha-usaha yang sifatnya bisa meningkatkan motivasi 

individu untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi kedepannya 

dengan usaha yang kuat berdasarkan pengalaman yang telah dilalui.  

b. Pengalaman orang lain (various experience) 

Pengalaman berkenaan dengan keberhasilan orang lain dengan kemampuan 

yang sama dalam mengerjakan suatu tugas dapat menaikkan efikasi diri 

individu dalam mengerjakan tugas yang sama. Sebaliknya, pengalaman 

akan kegagalan seseorang akan berdampak negatif terhadap menurunkan 

penilaian seseorang terhadap kemampuannya dan akan berpengaruh 

terhadap usaha yang dilakukan individu bisa menurun.  

c. Persuasi Verbal 

Individu diarahkan berdasarkan saran, nasihat dan bimbingan untuk 

meningkatkan keyakinannya tentang kemampuan-kemampuan yang 

dimiliki sehingga dapat membantu tercapainya tujuan yang diinginkan. 

Individu yang diyakinkan secara verbal cenderung akan berusaha lebih 

keras untuk mencapai suatu keberhasilan. Namun, pengaruh persuasi 

tidaklah terlalu besar dikarenakan tidak memberikan pengalaman yang 

dapat langsung dialami atau diamati individu. Pada kondisi tertekan dan 

kegagalan yang terus-menerus, akan menurunkan kapasitas pengaruh 

sugesti dan lenyap disaat mengalami kegagalan yang tidak menyenangkan. 

d. Kondisi Fisiologis 

Individu akan mendasarkan informasi akan kondisi fisiologis mereka untuk 

menilai kemampuannya. Ketegangan fisik dalam situasi yang menekan 

dipandang individu sebagai tanda ketidakmampuan karena hal itu dapat 

melemahkan informasi kerja individu. Emosi yang kuat biasanya akan 

mengurangi performa, saat individu mengalami ketakutan yang kuat, 

kecemasan akut atau tingkat stress yang tinggi, kemungkinan akan 

mempunyai ekspetasi efikasi diri yang rendah (Maryam, 2015).  
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Ada beberapa faktor yang mempengaruhi efikasi diri menurut Greenberg 

dan Baron (Maryati, 2008) mengatakan ada dua faktor yang mempengaruhi, 

yaitu: 

a. Pengalaman langsung 

Sebagai hasil dari pengalaman mengerjakan suatu tugas di masa lalu (sudah 

melakukan tugas yang sama di masa lalu). 

b. Pengalaman tidak langsung 

Sebagai hasil observasi pengalaman orang lain dalam melakukan tugas yang 

sama (pada waktu individu mengerjakan sesuatu dan bagaimana individu 

tersebut menerjemahkan pengalamannya tersebut dalam mengerjakan suatu 

tugas. (Maryam, 2015) 

Berdasarkan pendapat beberapa tokoh mengenai faktor-faktor efikasi diri, 

maka dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor yang mempengaruhi efikasi diri 

adalah pengalaman keberhasilan (master experience), pengalaman orang lain 

(vicarious experience), persuasi verbal (verbal persuasion) dan kondisi 

fisiologis. 

 

E. Dukungan Sosial 

1. Definisi Dukungan Sosial 

Dukungan sosial menurut Sarafino (2006) dukungan sosial merupakan 

kehadiran orang lain yang dapat membuat individu merasa nyaman diperdulikan, 

dihargai serta bantuan yang tersedia jika diperlukan orang lain. Sarafino 

menyatakan bahwa dukungan sosial mengacu pada Tindakan yang sebenarnya 

dilakukan oleh orang lain (Sarafino & Smith, 2008). Dukungan tersebut dapat 

berupa pemberian indormasi, bantuan tingkah laku ataupun materi yang didapat 

dari hubungan sosial yang akrab sehingga dapat membuat individu merasa 

diperhatikan, bernilai dan dicintai (Uraningsari, 2016).  

Asnawi (2009) mengatakan bahwa dukungan sosial adalah keberadaan, 

kesediaan dari orang-orang yang dapat diandalkan, menghargai, menyayangi. 

Dukungan sosial adalah transaksi interpersonal yang diajukan dengan 

memberikan bantuan kepada individu lain, bantuan itu diperoleh dari orang yang 

berarti bagi individu yang bersangkutan. Dukungan sosial pada umumnya 

menggambarkan mengenai peranan atau pengaruh yang dapat ditimbulkan oleh 

orang lain yang berarti seperti keluarga, teman, saudara dan rekan kerja (Putri, 

2017). Dukungan sosial adalah informasi dan umpan balik dari orang lain yang 

menunjukkan bahwa seseorang dicintai, diperhatikan, dihargai, dihormati dan 

dilibatkan dalam jaringan komunikasi dan kewajiban yang timbal balik (Marni, 

2015). 
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Menurut Laura A. King (2017) mengungkapkan bahwa dukungan sosial 

(social support) adalah informasi dan umpan balik (feedback) dari orang lain 

yang menunjukkan bahwa diri mereka dicintai dan diperdulikan, berharga serta 

dihormati yang juga dianggap sebagai bagian dari suatu kelompok yang saling 

berkomunikasi dan memiliki tanggung jawab bersama (King, 2017) 

Berdasarkan beberapa pendapat tokoh mengenai dukunan sosial, maka 

ditemukan persamaan mengenai definisi dukungan sosial yaitu hubungan 

interpersonal yang memperikan informasi dan umpan balik (feedback) dari orang 

lain yang menunjukkan bahwa diri mereka dihargai, dicintai dan diperdulikan. 

Berdasarkan pada beberapa teori yang mengemukakan tentang dukungan 

sosial diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dukungan sosial merupakan suatu 

hubungan yang ditandai dengan adanya rasa kepedulian, rasa dicintai, dihargai 

dan dihormati yang dilakukan dalam bentuk seperti memberikan nasehat, kasih 

sayang, perhatian, petunjuk, serta dapat juga berupa barang atau jasa. 

 

2. Aspek-aspek Dukungan Sosial 

Sarafino (2008) mengemukakan empat aspek dukungan sosial, sebagai berikut: 

a. Dukungan emosional 

Dukungan ini berupa ungkapan empati, keperdulian, perhatian dan 

dorongan kepada individu dari orang terdekat maupun orang di lingkungan 

sosial. 

b. Dukungan penghargaan 

Dukungan ini berupa ungkapan yang diberikan oleh orang yang berarti 

dalam diri individu seperti orang tua dan keluarga, ungkapan tersebut juga 

dapat diberikan oleh orang-orang di lingkungan sosial seperti teman dan 

masyarakat. 

c. Dukungan instrumental 

Dukungan ini berupa material dan lebih bersifat bantuan nyata seperti 

sumbangan dana atau membantu pekerjaan yang membuat individu sangat 

merasa terbebani. 

d. Dukungan informasi 

Suatu bentuk dukungan yang lebih bersifat nasehat, memberitahukan hal 

yang baik atau umpan balik (feedback) terhadap apa yang sudah dilakukan 

oleh individu tersebut (Sarafino & Smith, 2008). 

Maka dapat disimpulkan aspek dukungan sosial menurut Sarafino (2008) 

yang terdiri dari empat aspek yaitu dukungan emosional, dukungan penghargaan, 

dukungan instrumental dan dukungan informasi. 
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Menurut Hause (dalam Nurrahmadhani, 2018) berpendapat bahwa ada 

empat aspek dukungan sosial, yaitu: 

a. Aspek emosional 

Melibatkan kekuatan jasmani dan keinginan untuk percaya pada orang lain 

sehingga individu yang bersangkutan menjadi yakin bahwa orang lain 

tersebut mampu memberikan cinta dan kasih sayang kepadanya. 

b. Aspek Penilaian 

Terdiri atas dukungan peran sosial yang meliputi umpan balik (feedback), 

perbandingan sosial dan afirmasi (persetujuan). 

c. Aspek Instrumental 

Meliputi penyediaan sarana untuk mempermudah atau menolong orang lain 

sebagai contohnya adalah peralatan, perlengkapan dan sarana pendukung 

lain dan termasuk di dalamnya memberikan peluang waktu. 

d. Aspek Informatif 

Berupa pemberian informasi untuk mengatasi masalah pribadi. Aspek 

informatif ini terdiri dari pemberian nasehat, pengarahan dan keterangan 

lain yang dibutuhkan oleh individu yang bersangkutan. 

Maka dapat disimpulkan aspek dukungan sosial menurut Hause (dalam 

Nurrahmadhani, 2018) yaitu aspek emosional, aspek penilaian, aspek 

instrumental dan aspek informatif. 

 

Menurut Cohen dan Syme (1985) terdapat empat aspek dalam dukungan 

sosial, yaitu: 

a. Dukungan emosional, meliputi empati, cinta dan kepercayaan di dalamnya 

terdapat pengertian, rasa percaya, penghargaan dan keterbukaan.  

b. Dukungan informatif, berupa informasi, nasihat dan petunjuk yang 

diberikan untuk menambah pengetahuan seseorang dalam mencari jalan 

keluar pemecahan masalah. 

c. Dukungan instrumental, seperti penyediaan sarana yang dapat 

mempermudah tujuan yang ingin dicapai dalam bentuk materi, pemberian 

kesempatan waktu, pekerjaan, peluang serta modifikasi lingkungan. 

d. Penilaian positif, berupa pemberiaan penghargaan atas usaha yang telah 

dilakukan, memberi umpan balik mengenai hasil atau prestasi, penghargaan 

dan kritik yang membangun (Almasitoh 2011). 

Maka dapat disimpulkan aspek dukungan sosial menurut Cohen dan Syme 

(1985) yaitu dukungan emosional, dukungan informatif, dukungan instrumental 

dan penilaian positif. 
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Berdasarkan pendapat tokoh di atas, ketiga teori diatas memiliki persamaan 

penjelasan mengenai aspek-aspek dukungan sosial. Peneliti ingin menggunakan 

aspek-aspek dukungan sosial dari Sarafino (2008) sebagai acuan pengembangan 

skala dukungan sosial pada penelitian ini yang meliputi: dukungan emosional, 

dukungan penghargaan, dukungan instrumental, dukungan informasi. Hal ini 

dikarenakan pada aspek-aspek ini sesuai dan cukup relevan untuk digunakan 

pada varibel dukungan sosial ini. 

 

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi Dukungan Sosial 

Myers (dalam Maslihah, 2011) mengemukakan bahwa terdapat tiga faktor utama 

yang mendorong individu untuk memberikan dukungan sosial, yaitu sebagai 

berikut: 

a. Empati 

Turut merasakan kesusahan orang lain dengan tujuan untuk mengantisipasi 

emosi dan motivasi tingkah laku seseorang untuk mendorong untuk 

mengurangi kesusahan dan meningkatkan kesejahteraan orang lain. 

b. Norma-norma dan nilai sosial 

Selama dalam masa pertumbuhan dan perkembangan pribadi individu 

menerima norma-norma dan nilai-nilai sosial dari lingkungan sebagai 

bagian dari pengalaman seseorang. Norma-norma dan nilai-nilai tersebut 

akan mengarahkan individu untuk bertingkah laku dan menjelaskan 

kewajiban dalam kehidupan. 

c. Pertukaran sosial 

Hubungan timbal balik perilaku sosial antara cinta, pelayanan, informasi. 

Keseimbangan dalam pertukaran akan menghasilkan kondisi hubungan 

interpersonal yang memuaskan (Maslihah, 2011). 

 

Faktor-faktor yang mempengaruhi dukungan sosial ada tiga menurut Reis 

(dalam Suhita, 2005) yaitu: 

a. Keintiman yaitu semakin intim seseorang maka dukungan yang diperoleh 

semakin besar. 

b. Harga diri yaitu individu dengan harga diri memandang bantuan dari orang 

lain merupakan suatu bentuk penurunan harga diri karena dengan menerima 

bantuan orang lain diartikan bahwa individu yang bersangkutan tidak 

mampu lagi dalam berusaha. 

c. Keterampilan sosial yaitu pergaulan individu yang luas akan memiliki 

keterampilan sosial yang tinggi, sehingga akan memiliki jaringan sosial 

yang luas pula. Sedangkan, individu yang memiliki jaringan individu yang 
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kurang luas akan memiliki ketrampilan sosial rendah (Nurrahmadhani, 

2018).  

 

Menurut Stanley (2007), faktor-faktor yang mempengaruhi dukungan sosial 

adalah sebagai berikut: 

a. Kebutuhan fisik 

Kebutuhan fisik dapat mempengaruhi dukungan sosial. Adapun kebutuhan 

fisik meliputi sandang, pangan dan papan. Apabila seseorang tidak 

tercukupi kebutuhan fisiknya maka orang tersebut kurang mendapat 

dukungan sosial. 

b. Kebutuh sosial 

Aktualisasi diri yang baik ketika seseorang lebih dikenal oleh masyarakat 

dari pada orang yang tidak pernah bersosialisasi di masyarakat. Individu 

yang mempunyai aktualisasi diri yang baik cenderung selalu ingin 

mendapatkan pengakuan di dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk itu, 

pengakuan sangat diperlukan untuk memberikan penghargaan. 

c. Kebutuhan psikis 

Dalam kebutuhan psikis didalamnya termasuk rasa ingin tahu, rasa aman, 

perasaan religius yang tidak mungkin terpenuhi tanpa bantuan orang lain. 

Jika individu sedang menghadapi masalah baik ringan maupun berat, maka 

individu tersebut akan cenderung mencari dukungan sosial dari orang-orang 

sekitar sehingg dirinya merasa dihargai, diperhatikan dan dicintai 

(Nurrahmadhani, 2018). 

 

Menurut uraian di atas dapat diketahui bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi dukungan sosial berasal dari keintiman, harga diri, ketrampilan 

sosial, kebutuhan fisik, kebutuhan sosial dan kebutuhan psikis dan lain 

sebagainya. Semakin intim seseorang maka dukungan yang diperoleh akan 

semakin besar, apabila individu tersebut sedang menghadapi masalah baik ringan 

maupun berat, maka individu tersebut akan mencari dukungan sosial dari orang-

orang sekitar sehingga dirinya merasa dihargai, diperhatikan dan dicintai. 

 

F. Hubungan Antara Efikasi Diri dan Dukungan Sosial Dengan 

Penyesuaian Diri Pada Mahasiswa 

Pada dasarnya setiap permasalahan atau hambatan yang dialami oleh individu 

membutuhkan suatu keyakinan pada diri individu bahwasannya mereka mampu 

menyelesaikan atau menghadapi suatu hambatan tersebut serta membutuhkan 

dorongan dan dukungan dari orang-orang terdekatnya. Menurut Bandura (1997) 
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untuk mengatur perilaku akan dibentuk atau tidak, individu tidak hanya 

mempertimbangkan informasi dan keyakinan tentang keuntungan dan kerugian, 

tetapi juga mempertimbangkan sampai sejauh mana individu mampu mengatur 

perilaku tersebut, kemampuan ini disebut dengan efikasi diri. 

    Efikasi diri adalah keyakinan individu mengenai kemampuan dirinya 

dalam melakukan tugas atau tindakan yang diperlukan untuk mencapai hasil 

tertentu (Feist & Feist, 2010). Mahasiswa yang memiliki efikasi diri yang tinggi 

percaya bahwa mampu melakukan sesuatu untuk mengubah kejadian-kejadian 

disekitarnya, sedangkan mahasiswa yang memiliki efikasi diri rendah 

menganggap dirinya pada dasarnya tidak mampu mengerjakan segala sesuatu 

yang ada disekitarnya. Dalam situasi yang sulit mahasiswa dengan efikasi diri 

yang rendah cenderung akan mudah menyerah. Sementara, mahasiswa dengan 

efikasi diri yang tinggi akan berusaha lebih keras untuk mempengaruhi 

bagaimana mahasiswa mengerjakan segala sesuatu yang dibebankan kepadanya 

melalui beberapa cara.  

Mahasiswa membutuhkan dukungan dari lingkungannya. Dukungan sosial 

merupakan pemberian bantuan baik secara verbal maupun non-verbal kepada 

individu seperti materi, emosi dan informasi yang berpengaruh terhadap 

kesejahteraan mahasiswa. Dukungan sosial yang diterima dari lingkungan, baik 

berupa dorongan, semangat, perhatian, penghargaan, bantuan dan kasih sayang 

membuat mereka menganggap bahwa dirinya dicintai, diperhatikan dan dihargai 

oleh orang lain. Jika mereka diterima dan dihargai secara positif terhadap dirinya 

sendiri dan lebih menerima serta menghargai dirinya sendiri. Sehingga mereka 

mampu hidup mandiri ditengah-tengah masyarakat luas secara harmonis 

(Kumalasari, 2012). Mahasiswa dalam menempuh pendidikan tentu harus 

mempersiapkan dirinya dengan baik, begitu banyak tuntutan dan hambatan yang 

harus dihadapi. Tuntutan dan hambatan yang harus dihadapi ini seringkali 

menimbulkan stress, sehingga dibutuhkan penyesuaian diri.  

Penyesuaian diri menurut Schneiders (1964) adalah suatu kemampuan dalam 

memberikan respon baik mental maupun tingkah laku untuk mencapai 

keselarasan antara tuntutan dari dalam diri dengan tuntutan dari lingkungan 

sehingga dapat memenuhi kebutuhannya (Wijaya, 2007). Penyesuaian diri 

merupakan proses yang terus berlangsung dalam kehidupan individu (Runyon 

dan Haber dalam Wijaya, 2007). Penyesuaian diri mahasiswa tahun pertama 

dipengaruhi oleh bebrapa faktor, diantaranya adalah kondisi psikologis. Banyak 

variabel yang terkait dalam kondisi psikologis, salah satunya efikasi diri. 

Desmita (2009) menjelaskan bahwa salah satu faktor yang sangat penting 

untuk menentukan mahasiswa berhasil atau tidaknya dalam menyesuaikan diri 
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adalah dukungan sosial (social support), karena dukungan sosial berhubungan 

dengan keberhasilan penyesuaian diri individu. 

Keberhasilan individu dalam menyesuaikan dengan baik pasti harus 

mendapatkan dukungan sosial dari orang terdekat maupun dari orang-orang 

disekelilingnya, jika seseorang tidak mendapatkan dukungan sosial tersebut, 

maka individu akan merasa kesulitan dalam menjalankan kehidupannya sehari-

hari. Menurut Schneiders (1964) penyesuaian diri dapat dilihat dari berbagai 

sudut pandang lain, penyesuaian diri sebagai adaptasi (adaptation), penyesuaian 

diri sebagai bentuk konformitas (comformity), penyesuaian diri sebagai usaha 

penguasaan (mastery) dan penyesuaian diri sebagai bentuk perbedaan individual 

(individual variation) (Ghufron, 2012). Penyesuaian diri yang dilakukan suatu 

respon tetap yang selalu dilakukan individu dalam menjalankan Pendidikan, 

biasanya akan disertai dengan perhatian, kasih sayang, kepedulian, dihargai, 

dinasihati merupakan bentuk dukungan sosial. 

Penelitian yang dilakukan Sasmita (2015) dengan judul peran efikasi diri dan 

dukungan sosial teman sebaya terhadap penyesuaian diri mahasiswa tahun 

pertama program studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas 

Udayana menunjukkan bahwa efikasi diri dan dukungan sosial berperan terhadap 

penyesuaian diri. Disisi lain, banyak mahasiswa yang merasa bahwa dirinya tidak 

mampu menyesuaikan diri dengan baik. Dengan adanya dukungan sosial yang 

diberikan orang tua, teman, sahabat serta orang-orang yang ada disekelilingnya, 

maka individu tersebut akan mampu menyesuaikan diri dengan baik begitu juga 

sebaliknya. 

Penelitian yang dilakukan Moh. Hadi Mahmudi & Suroso (2014) dengan 

judul efikasi diri, dukungan sosial dan penyesuaian diri dalam belajar 

menunjukkan bahwa adanya hubungan yang positif secara bersama-sama antara 

efikasi diri dan dukungan sosial terhadap penyesuaian diri, korelasi terjadi karena 

semakin tinggi efikasi diri dan dukungan sosial, maka semakin tinggi pula 

penyesuaian diri siswa dalam belajar. 

Berdasarkan penjelasan di atas terlihat bahwa efikasi diri dan dukungan sosial 

memiliki hubungan positif yang signifikan dengan penyesuaian diri pada 

mahasiswa. Semakin tinggi dukungan sosial yang diberikan, maka semakin 

tinggi penyesuaian diri mahasiswa. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah 

dukungan sosial yang diberikan maka semakin rendah penyesuaian diri pada 

mahasiswa.  
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Gambar 1. Kerangka Berfikir 

 

G. Hipotesis 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah: 

1. Adanya hubungan antara efikasi diri dan dukungan sosial dengan 

penyesuaian diri pada mahasiswa baru. 

2. Adanya hubungan antara efikasi diri dengan penyesuaian diri pada 

mahasiswa baru. 

3. Adanya hubungan antara dukungan sosial dengan penyesuaian diri pada 

mahasiswa baru. 

 

Variabel X1 

Efikasi Diri 

Variabel X2 

Dukungan Sosial 

Variabel Y 

Penyesuaian Diri 


