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Perjalanan karir mahasiswa sering kali mendapat tuntutan besar terutama dalam lingkungan 

sosial, untuk dapat bersosialisasi dan bekerja secara luas mereka harus mampu menyesuaikan 

diri dengan lingkungannya. Ketika harus menerima banyak tugas, berorganisasi, maupun 

bekerja di luar, mereka akan membutuhkan bantuan dari orang lain sehingga kapan pun juga 

mereka harus siap terjun ke dalam lingkungan luas. Semua itu akan menjadi permalahan bagi 

mahasiswa, mereka  yang siap mentalnya akan mampu menghadapi permasalahan dalam 

kondisi sesulit apapun. Kesiapan mental seorang mahasiswa akan berpengaruh pada usaha 

yang dilakukan dan hasil yang diterima untuk menuju kesuksesan. Bagi seorang mahasiswa 

kesuksesan tidak hanya dilihat dari kemampuan segi akademik maupun non akademik, 

namun juga dalam menjalin relasi. Sebab ilmu yang ditekuni dan juga yang akan disampaikan 

tidak jauh pula membutuhkan sebuah relasi, dimulai relasi dengan pengajar, sesama 

mahasiswa baik seusia maupun yang berbeda, juga relasi masyarakat umum. Sebaliknya jika 

seorang mahasiswa memiliki kesiapan mental yang kurang baik, maka dalam segala situasi ia 

akan merasa canggung dan merasa tidak mampu melaksanakan tugas-tugas yang 

diembannya. Hal tersebut sering kali ditemui pada mahasiswa yang memasuki masa 

perkembangan dewasa, yang seharusnya sudah mampu menerima berbagai macam tugas, dan 

menghadapi segala situasi yang sulit. Seperti yang dijelaskan oleh Steinberg (dalam Newman 

& Newman, 2006) bahwa mereka telah dihadapkan pada tugas-tugas yang mana seharusnya 

memiliki kemampuan untuk mengatur perilaku sendiri, memilih, memandu keputusan, serta 

tindakan yang tidak semestinya tanpa kontrol dari atau ketergantungan pada orang tua. 

Orang tua mereka dan juga dukungan dari lingkungan yang mengajarkan untuk memiliki 

kemampuan tersebut agar lebih siap ketika meninggalkan rumah, mencari pengalaman saat 

kuliah, dan kemampuan untuk berkecukupan. Sehingga akan tampak pola relasi seseorang 

ketika berada di lingkungan terbuka, mereka akan dapat mengerti bagaimana dan apa yang 

harus dilakukan. Seperti yang telah disimpulkan oleh Sullivan (dalam Friedman & Schustack, 

2008), bahwa pola relasi manusia yang menetap-yang dibentuk oleh keluarga dan 

masyarakat-merupakan esensi dari kepribadian. Hal ini selaras dengan yang dipaparkan oleh 

Erikson (dalam Friedman & Schustack, 2008), untuk dapat memahami kepribadian, kita 

harus melihat pola-pola relasi sosial yang berulang kali terjadi dalam konteks masyarakat riil. 

Jika seseorang kurang terlibat dengan adanya situasi di lingkungan masyarakat, ia tidak akan 

mendapatkan pengalaman memahami berbagai macam kepribadian tiap individu dalam satu 

atau banyak relasi secara langsung.   

Menurut Iversen, (2009) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa mahasiswa yang berada di 

University of Tromso-Norway, lebih suka menghabiskan waktu atau berkumpul dengan 

orang-orang yang memiliki kebudayaan sama atau berada pada daerah yang sama dengan 

memiliki kesamaan pada status sosial, agama, keuangan, keyakinan politik, dan lain-lain. Hal 

tersebut menjadi kelemahan bagi mereka untuk dapat bersosialisasi dengan rekan lainnya 
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yang jelas memiliki perbedaan. Mereka memiliki alasan mengapa lebih memilih jalan 

tersebut, sebab seperti yang dijelaskan oleh Ying (dalam Iversen, 2009) untuk bersosialisasi 

dan menjalin persahabatan bahwa mereka memiliki keterampilan komunikasi, kemampuan 

bahasa dan juga akses yang terbatas. Dapat dikatakan ketiga hal tersebut juga menjadi bagian 

dari kepribadian, dan setiap kepribadian seseorang adalah faktor penting yang berkontribusi 

pada penyesuaian. 

Begitu pula sama halnya pada penelitian yang dilakukan oleh Ramalu, Rose, Uli, Kumar 

(2010), bahwa kepribadian memiliki pengaruh pada kemampuan penyesuaian antar budaya 

antara orang asing yang tinggal menetap di Malaysia. Mereka yang memiliki kepribadian 

extrovert, conscientious, agreeable, open, memiliki kemampuan lebih untuk dapat 

menyesuaikan dengan lingkungan kerja dan lebih mampu berinteraksi dengan banyak orang, 

dan mereka lebih sukses di tempat kerja. Begitu pula sebaliknya, mereka yang memiliki 

kepribadian neurotik, akan lebih sulit untuk dapat membawa dirinya berinteraksi dengan 

banyak orang. Apabila hal ini tidak ditanggulangi dengan mencoba membawa diri pada relasi 

yang lebih luas, maka yang terjadi adalah individu tersebut kurang mampu untuk  berinteraksi 

dengan lingkungan sosialnya. Menurut Soekanto (dalam Dayakisni dan Hudaniah, 2009), 

interaksi sosial sebagai hubungan antar orang per orang atau dengan kelompok manusia. 

Orang-orang yang mampu berinteraksi sosial dengan baik adalah orang-orang yang memiliki 

kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya, dimana setiap individu dapat 

melaksanakan aktivitas dan dapat berkomunikasi secara baik dengan relasinya. Hal tersebut 

selaras dengan yang di paparkan oleh Schneiders (dalam Agustiani, 2006), bahwa 

penyesuaian sosial merupakan suatu kapasitas atau kemampuan yang dimiliki oleh setiap 

individu untuk dapat bereaksi 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 diterima dan memuaskan.  

Menurut Lazarus & Folkman (dalam Vermaes, Gerris, & Janssens, 2007) mendefinisikan 

penyesuaian sosial sebagai cara dimana seorang individu memenuhi peran mereka dalam 

hubungan sosial dan kesejahteraan masing-masing individu dalam hubungan ini. Banyak 

permasalahan yang dihadapi ketika individu tidak mampu menyesuaikan diri dalam 

lingkungan sosialnya, akan memberatkan karena akan memunculkan rasa tegang serta emosi 

yang tidak stabil saat berada diluar kelompok atau lingkungan sosial. Mereka akan merasakan 

ketidaknyamanan dan cemas. Menurut Hurlock (2005), orang yang berhasil melakukan 

penyesuaian sosial dengan baik, dapat mengembangkan sikap sosial yang menyenangkan, 

seperti kesediaan untuk membantu orang lain meskipun mereka sendiri mengalami kesulitan, 

mereka tidak terikat pada diri sendiri. Pada kalangan mahasiswa masih banyak yang 

mengalami permasalahan dalam penyesuaian sosialnya. Nampak dari perilaku mereka ketika 

sedang berada di lingkungan sosial, seperti diam dengan wajah kebingungan tidak hanya 

ketika bertemu dengan orang-orang yang baru dikenal dan kaku saat mengobrol antara 

memulai perbincangan maupun diajak berbicara, juga saat bertemu dengan orang yang sudah 

dikenal namun masih sering memilih-milih dalam berkelompok, serta tidak siap menerima 

tugas atau tanggung jawab baru. 

Menurut hasil penelitian Aderi, Jdaitawi, Ishak, dan Farid (2013), mahasiswa yang memiliki 

tingkat penyesuaian yang cukup mengindikasikan bahwa mahasiswa tersebut memiliki 

kesulitan dalam faktor sosial dan akademis. Begitu pula yang telah dijelaskan oleh 

Schneiders (dalam Agustiani, 2006) Ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi 

penyesuaian sosial seperti faktor kondisi fisik, faktor perkembangan dan kematangan, faktor 

psikologis, faktor lingkungan, faktor budaya. 



Individu dapat dikatakan telah matang emosinya adalah yang bisa menjaga emosinya atau 

tidak meledakkan emosinya di depan orang lain, ia memiliki cara-cara yang lebih bisa 

diterima dengan melihat situasi sebelum beraksi secara emosional. Adapun salah satu faktor 

yang mempengaruhi kematangan emosional adalah kebiasaan dalam memahami dan 

menguasai emosi-emosi dan nafsunya (Hurlock, 2005). Hal tersebut menjadi salah satu aspek 

dalam kecerdasan emosional, dimana menurut  Salovey dan Mayer (dalam Papalia, dkk, 

2009) bahwa kecerdasan emosional  mengacu pada kemampuan untuk mengenali dan 

menghadapi perasaan sendiri dan orang lain. Mahasiswa yang memiliki tingkat kecerdasan 

emosional tinggi atau yang baik adalah mahasiswa yang mampu mengelola emosinya dengan 

baik. Sama halnya dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Extremera & Berrocal, 

(2006), bahwa individu yang memiliki kecerdasan emosional yang baik yaitu mereka yang 

memiliki kapasitas memadai untuk dapat memahami dan mengatur emosi mereka mejadi 

lebih baik, yang mana bisa menjadi akibat penting pada mentalnya, lingkungan sosial, dan 

kesehatan fisik. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Punia dan Sangwan, 2011) pada siswa 

yang dikelompokkan pada usia 16-18 tahun, dijelaskan bahwa ada hubungan antara 

kecerdasan emosional dengan penyesuaian secara keseluruhan (penyesuaian emosional, 

penyesuaian sosial, penyesuaian pendidikan) yang mana ditunjukkan dengan angka signifikan 

(r = 0.443*). Dalam penelitian tersebut menjelaskan penyesuaian sosial, ditunjukkan dengan 

angka signifikan (r = 0.263*) bahwa terdapat hubungan antara kecerdasan emosional dengan 

penyesuaian sosial. Begitu pula hasil penelitian yang dilakukan oleh Noor-Azniza, Malek, 

Ibrahim, & Farid (2011), pada mahasiswa usia 18-25 tahun dan 26 tahun-lebih. Bahwa usia 

memiliki pengaruh yang lebih pada hubungan antara kecerdasan emosional dengan 

penyesuaian sosial dan penyesuaian akademik. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, 

dijelaskan bahwa semakin tingginya tingkat usia maka kecerdasan emosional akan semakin 

kuat mempengaruhi penyesuaian sosial dan penyesuaian akademik mahasiswa. 

Oleh karena itu peneliti ingin mengetahui apakah ada hubungan antara kecerdasan emosional 

dengan penyesuaian sosial pada mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang. Adapun 

hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan literatur 

psikologi sosial dan pemberian informasi bagi mahasiswa yang membutuhkan referensi sama. 

Selain itu untuk memberikan informasi pada mahasiswa agar lebih mengupayakan untuk 

meningkatkan kemampuan menyesuaikan diri pada lingkungan sosial dan terus belajar untuk 

melatih kecerdasan emosi dalam berbagai situasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


