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ABSTRAK
Tahun pertama kuliah merupakan masa transisi perubahan keterhubungan dan keamanan yang
sebelumnya telah didapatkan dari keluarga dan komunitasnya menjadi kebutuhan membangun
keterhubungan dan identitas di lingkungan baru bagi seorang remaja. Transisi ini memberikan tantangan
serta kesulitan tersendiri bagi mereka. Sebagian remaja berhasil menghadapi tantangan ini tetapi
sebagian lainnya tidak. Kegagalan ini bisa mengakibatkan mereka mengalami tekanan psikologis seperti
kesepian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan kesepian pada
mahasiswa tahun pertama dan kedua. Pendekatan kuantitatif dengan desain komparatif digunakan
dalam penelitian ini. Total subjek dalam penelitian ini berjumlah 132 Mahasiswa tahun pertama (N=69)
dan mahasiswa tahun kedua (N=63) pada beberapa perguruan tinggi di Banjarmasin. Instrumen
penelitian yang digunakan adalah skala kesepian dengan alpha Cronbach sebesar 0,813. Analisis data
menggunakan uji beda Mann-Whitney U. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan
kesepian diantara mahasiswa tahun pertama dan kedua (mann-whitney u = 883 ; Z = -,5,891; p<0,05)
dimana mahasiswa tahun kedua lebih merasakan kesepian daripada mahasiswa tahun pertama (mean
tahun pertama = 47,80; mean tahun kedua = 86,98 ) dan tidak terdapat perbedaan kesepian
berdasarkan jenis kelamin (mann-whitney u = 1436 ; Z = - 0,697; P>0,05)
Kata Kunci : Kesepian, Mahasiswa tahun pertama, Mahasiswa Tahun Kedua

LATAR BELAKANG
Mahasiswa tahun pertama adalah mahasiswa yang sedang mengalami transisi dari sekolah menengah ke
perguruan tinggi. Tahun pertama kuliah merupakan masa transisi perubahan keterhubungan dan
keamanan yang sebelumnya telah didapatkan dari keluarga dan komunitasnya menjadi kebutuhan
membangun keterhubungan dan identitas di lingkungan baru (Asher & Weeks, 2014). Transisi ini
memberikan tantangan serta kesulitan tersendiri yang harus dinegosiasikan oleh mereka, pengalaman
pertama jauh dari orangtua, tanggung jawab baru terhadap seluruh kegiatan akademik yang ada di
perguruan tinggi, mencari teman dan sahabat karib baru, mengembangkan ide dan tujuan yang mereka
sukai serta menemukan cara untuk menjadi anggota di komunitas yang lebih besar adalah beberapa
masalah yang dihadapi oleh mahasiswa tahun pertama (Asher & Weeks, 2014; Hicks & Heastie, 2008;
S Smith & Wertlieb, 2005). Banyak mahasiswa tahun pertama yang tidak siap menghadapi transisi ini
yang mengakibatkan mereka mengalami tekanan psikologis. Ketika mereka mampu mengatasi
permasalahan-permasalahan tersebut, maka mahasiswa tahun pertama berhasil mengembangkan
keterampilan, kompetensi dan pengetahuan diri yang pada akhirnya dapat membantu mereka melakukan
penyesuaian pada masa transisi ini (Asher & Weeks, 2014), Sebaliknya jika mereka tidak mampu
mengatasinya maka dapat memicu memicu pengalaman kesepian pada diri mereka (Lou, Yan &
Nickerson, 2012).
Kesepian merupakan pengalaman tidak menyenangkan yang terjadi ketika jaringan seseorang dalam
hubungan sosialnya secara signifikan mengalami kekurangan baik secara kuantitas atau kualitas (Perlman
dan Peplau dalam Mansson, 2014). Orang yang kesepian merasakan perbedaan keterhubungannya dalam
jaringan sosial ketika apa yang mereka inginkan tidak sesuai dengan apa yang dirasakan baik secara
kualitas maupun kuantitas (Asher & Weeks, 2014). Kesepian merupakan pengalaman subjektif
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seseorang yang melibatkan pengalaman emosional dan pengalaman kognitif, ketika seseorang kesepian
ia memiliki perasaan yang tidak menyengkan serta mempersepsikan interaksinya dengan jaringan sosial
tidak berlangsung sesuai dengan harapannya (Heinrich & Gullone, 2006). Pengalaman kesepian dapat
termanifestasi dalam bentuk ketidakmampuan menjalin hubungan dekat, memiliki sedikit teman, merasa
frustasi dan tidak puas dengan sebuah hubungan, kurang tertarik mengembangkan hubungan sosial dan
menurunnya intensitas dalam hubungan persahabatan (Shemesha, Heimana & Eden, 2012). Bagi sebagian
orang, kesepian merupakan pengalaman yang berkepanjangan dan menyakitkan yang berefek pada
kesehatan mental dan fisik, namun ada juga yang menganggap bahwa kesepian merupakan pengalaman
sementara tanpa adanya konsekuensi negatif yang bertahan lama (Qualter, Vanhalst, Harris, Van Roekel,
Lodder, Bangee, Maes & Verhagen, 2015). Mahasiswa tahun pertama adalah mahasiswa yang berada
pada fase usia remaja. Masa remaja merupakan usia dimana terjadi perubahan yang signifikan pada aspek
biologis, kognitif dan sosioemosional (Santrock, 2016). Kesepian banyak ditemui pada remaja, secara
spesifik remaja yang berada pada rentang usia 12-22 tahun dan 20-50 % remaja pada umumnya
mengalami kesepian (Ronka, Rautio, Koiranen, Sunnaria & Taanila, 2014). Umumnya kesepian yang
terjadi pada remaja dikarenakan memiliki sedikit teman, hal ini disebabkan karena mereka menarik diri
dari kelompok sosial (Wedaloka & Turnip, 2019). Remaja yang kesepian Kondisi ini jika dibiarkan maka
dapat berdampak negatif pada kehidupan pribadi, kondisi fisik, kesehatan mental dan aktivitas akademik
mereka (Heinrich & Gullone, 2006 ; Mansson, 2014). Banyak penelitian terdahulu yang membuktikan
bahwa kesepian memiliki dampak negatif bagi remaja. Kesepian pada remaja dapat berdampak negatif
pada kondisi emosional seperti kecemasan sosial yang tinggi, depresi dan rasa malu (Heinrich & Gullone
2006; Woodhouse, Dykas & Cassidy, 2011), berpotensi menjadi korban kekerasan (Acquah, Topalli,
Wilson, Junttila & Niemi, 2015), korban cyberbullying (Sahin, 2012; Shemesha, Heimana & Eden, 2012)
dan kegagalan dalam aspek akademik (Benner, 2011) serta pada kondisi kesepian yangkronis berefek
pada kejadian bunuh diri pada remaja (Heinrich & Gullone 2006).
Terdapat perbedaan apakah laki-laki atau perempuan yang lebih merasakan kesepian pada remaja.
Beberapa hasil penelitian menunjukkan temuan yang tidak konsisten, terdapat penelitian yang
menyatakan bahwa remaja perempuan lebih mengalami kesepian daripada laki-laki (Al Khatib, 2012;
Ronka, Rautio, Koiranen, Sunnaria & Taanila, 2014; Wedaloka & Turnip, 2019), sementara dalam
penelitian lain disebutkan bahwa remaja laki-laki lebih merasakan kesepian daripada perempuan (Salimi,
2011) dan pada penelitian lainnya menunjukkan tidak adanya perbedaan yang signifikan antara remaja
laki-laki dan perempuan dalam hal kesepian (Akbag & Imamoglu, 2010).
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan maka tujuan penelitian ini adalah mengekplorasi
apakah terdapat perbedaan kesepian pada mahasiswa tahun pertama dengan mahasiswa tahun kedua
dan apakah terdapat perbedaan kesepian ditinjau dari jenis kelamin.
TINJAUAN PUSTAKA
Kesepian adalah pengalaman subjektif yang tidak menyenangkan dimana seseorang merasakan adanya
ketidaksesuaian keinginan dengan apa yang dirasakan baik secara kualitas maupun kuantitas dalam hal
hubungan sosial di komunitasnya (Asher & Weeks, 2014). Kesepian merupakan pengalaman subjektif
yang melibatkan dimensi emosional dan kognitif seseorang, ketika seseorang kesepian ia memiliki
perasaan yang tidak menyengkan serta mempersepsikan interaksinya dengan jaringan sosial tidak
berlangsung sesuai dengan harapannya (Heinrich & Gullone, 2006). Kesepian, biasanya ditandai dengan
perasaan negatif seperti kesedihan dan pesimis dan hilangnya ciri-ciri penting yang bersifat kauntitatif
seperti individu tidak mempunyai teman atau hanya mempunyai sedikit teman, maupun yang bersifat
kualitatif yaitu individu merasa bahwa hubungan yang dijalin dangkal atau kurang memuaskan
dibandingkan dengan harapan individu (Wols, Scholte, & Qualter, 2015; Sears, 1994). Bruno (2000)
menjelaskan bahwa kesepian adalah suatu keadaan mental dan emosional yang terutama dicirikan
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dengan adanya perasaan-perasaan terasing dan kurangnya hubungan yang bermakna dengan orang lain.
Kesepian merupakan kegelisahan subjektif yang ditandai dengan hilangnya ciri-ciri penting yang dimiliki
seseorang.
Kesepian dapat dijelaskan melalui dua dimensi penyusunnya yaitu dimensi emosional dan sosial (Ronka,
Rautio, Koiranen, Sunnaria & Taanila, 2014). Kesepian emosional terjadi ketika seseorang tidak memiliki
sosok yang signifikan atau orang dekat dimana ia memiliki ikatan emosioanl dengan orang tersebut
seperti teman dekat atau pasangan, sementara kesepian sosial terjadi ketika seseorang tidak memiliki
teman atau kenalan dalam sebuah jaringan sosial seperti teman kerja dikantor dan tetangga di lingkungan
sekitar rumah (Wedaloka & Turnip, 2019). Bagi sebagian orang kesepian merupakan pengalaman yang
menyakitkan dan berkepanjangan serta berefek pada kesehatan mental dan fisik (Qualter, Vanhalst,
Harris, Van Roekel, Lodder, Bangee, Maes & Verhagen, 2015). Kesepian bisa dialami oleh semua orang
dalam variasi usia, tetapi sebagian besar dialami oleh remaja, secara spesifik remaja yang berada pada
rentang usia 12-22 tahun dan 20-50 % remaja pada umumnya mengalami kesepian (Ronka, Rautio,
Koiranen, Sunnaria & Taanila, 2014; Kapikiran, 2013).

METODE PENELI TIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain komparatif. Penelitian ini mencoba
melihat apakah terdapat perbedaan kesepian pada mahasiswa tahun pertama dengan mahasiswa tahun
kedua dan perbedaan kesepian ditinjau dari jenis kelamin. Subjek penelitian berjumlah 132 Mahasiswa
tahun pertama (N=69) dan mahasiswa tahun kedua (N=63) pada beberapa perguruan tinggi di
Banjarmasin. Alat pengumpul data yang digunakan adalah skala kesepian yang disusun berdasarkan tiga
aspek penyusunnya yaitu trait loneliness, social desiberality loneliness dan depression loneliness
(Russell, Peplau & Cutrona, 1980). Trait loneliness yaitu adanya pola yang lebih stabil dari perasaan
kesepian yang terkadang berubah dalam situasi tertentu, atau individu yang mengalami kesepian karena
disebabkan kepribadian mereka. Kepribadian yang dimaksud adalah seseorang yang memiliki
kepercayaan yang kurang dan ketakutan akan orang asing. Social desirability loneliness yaitu terjadinya
kesepian karena individu tidak mendapatkan kehidupan sosial yang diinginkan pada kehidupan di
lingkungannya dan Depression loneliness yaitu terjadinya kesepian karena terganggunya perasaan
seseorang seperti perasaan sedih, murung, tidak bersemangat, merasa tidak berharga dan berpusat pada
kegagalan yang dialami oleh individu. Skala kesepian ini memiliki koefisien reliabilitas alpha cronbach
sebesar 0,813. Contoh item yang ada dalam skala ini adalah “Menurut saya, saya tidak memiliki
kelebihan-kelebihan yang dapat dibanggakan”. Analisis data yang digunakan adalah Mann-Whitney U
menggunakan SPSS 17.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada terdapat perbedaan signifikan kesepian pada mahasiswa tahun
pertama dengan mahasiswa tahun kedua, dimana mahasiswa tahun kedua lebih merasakan kesepian
dibandingkan mahasiswa tahun pertama (mann-whitney u = 883 ; Z = -,5,891 ; p<0,05). Temuan ini
bertolak belakang dengan hipotesis minor yang diajukan peneliti dimana mahasiswa tahun pertama lebih
kesepian dibandingkan mahasiswa tahun kedua. Terdapat beberapa alasan yang mendasari temuan
penelitian ini. Pertama, pemilihan waktu pengambilan data pada subjek berimplikasi pada hasil temuan
ini. Pengambilan data dilakukan di akhir semester dua pada tahun pertama subjek menjalani perkuliahan.
Subjek penelitian telah menjalin relasi di jejaring sosial mereka yang baru dalam kurun waktu hampir
satu tahun sehingga tentu saja secara kuantitatif maupun kualitatif jejaring sosial mereka yang baru sudah
terbangun dengan baik. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian oleh Cutrona (dalam Asher & Weeks,
2014) yang menemukan bahwa perasaan kesepian yang dialami oleh seseorang dapat diprediksi secara
244

Naskah Prosiding Temilnas XI IPPI (Malang, 20-21 September 2019)
ISBN : 978-60274420-7-8

kuantitatif maupun kualitatif melalui jejaring sosial mereka sepanjang tahun pertama seperti jumlah
teman, frekuensi kontak dengan teman, dan apakah seseorang memiliki pasangan romantis atau tidak.
Cutrona (dalam, Ernst & Cacioppo, 1999) juga menjelaskan bahwa mayoritas mahasiswa mengalami
kesepian pada semester pertama perkuliahan dan hilang ketika berada di akhir semester kedua. Shaver,
Furman dan Buhrmester (dalam Ernst & Cacioppo, 1999) mereka melakukan penelitian dalam interval
waktu sebelum masuk ke perguruan tinggi sampai tahun pertama perkuliahan berakhir, mereka
menjelaskan terjadi peningkatan kesepian pada semester pertama perkuliahan dibandingkan sebelum
masuk ke perguruan tinggi dan mulai menurun ketika berada di akhir tahun pertama perkuliahan.
Kedua, mempertahankan persahabatan yang telah dibangun ketika masih berada di sekolah menengah
atas berimplikasi pada temuan ini. Seperti yang telah dijelaskan bahwa tahun pertama perkuliahan adalah
masa transisi perubahan keterhubungan dan keamanan yang sebelumnya telah didapatkan dari keluarga
dan komunitasnya menjadi kebutuhan membangun keterhubungan dan identitas di lingkungan baru
(Asher & Weeks, 2014), namun walaupun berada dalam lingkungan atau jejaring sosial yang baru tetapi
ketika seseorang masih mempertahankan pertemanan dan persahabatan karib dengan teman mereka
semasa di sekolah menengah, maka hal ini dapat mempengaruhi pengalaman kesepian pada tahun
pertama perkuliahan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Oswald dan Clark
(2003) yang menyatkan bahwa ketika seseorang mempertahankan persahabatan mereka sebelumnya
dengan baik maka cenderung tidak berpotensi mengalami kesepian pada tahun pertama perkuliahan.
Persahabatan erat kaitannya dengan dukungan sosial yang diberikan secara timbal balik dan persahabatan
merupakan aspek penting yang diperlukan oleh remaja untuk membantu menyesuaikan diri (Oswald &
Clark, 2003).
Ketiga, kesulitan penyesuaian selama tahun pertama berdampak terus-menerus pada tahun kedia
perkuliahan. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Syabanawati (2000) yang
menyatakan bahwa mahasiswa yang dapat menyesuaikan diri dengan baik pada awal memasuki
universitas akanterus mengembangkan kemampuannya di semester selanjutnya, sebaliknya, mahasiswa
yang mengalami kesulitan menyesuaikan diri dan tidak bisa teratasi akan terus merasa kesulitan di
semester-semester selanjutnya.
Penelitian ini juga menemukan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan kesepian berdasarkan
jenis kelamin (mann-whitney u = 1436 ; Z = - 0,697; P>0,05), jadi mahasiswa laki-laki dan perempuan
cenderung memiliki pengalaman kesepian yang sama. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian yang
dilakukan oleh (Akbag & Imamoglu, 2010), bahwa perbedaan gender tidak dapat memprediksi kesepian
yang dialami oleh seseorang. Akbag & Imamoglu (2010) menyatakan hal ini disebabkan karena kesepian
merupakan pengalaman subjektif yang bersifat pribadi oleh seseorang. Hasil meta analisis oleh Mahon
dkk (2006) terhadap 31 studi tentang perbedaan gender pada pengalaman kesepepian, ditemukan bahwa
dari 31 studi yang dilakukan meta analisis, 19 studi diantaranya menyimpulkan bahwa tidak ada
perbedaan yang signifikan pengalaman kesepian ditinjau dari gender.
Temuan lain menyatakan bahwa tidak ada adanya perbedaan gender disebabkan karena tanggapan subjek
terhadap alat ukur yang digunakan. Ketika alat ukur tersebut secara eksplisit mengarah kepada jawaban
yang mengandung unsur “kesepian” di dalamnya maka cenderung subjek , khususnya subjek laki-laki
menghindari pernyataan tersebut, hal ini disebabkan karena adanya stigmatisasi jika laki-laki melaporkan
dirinya dalam kondisi kesepian sebaliknya perempuan tidak mengalami stigmatisasi (Ernst & Cacioppo,
1999). Ernst dan Cacioppo (1999) juga melaporkan bahwa dalam beberapa penelitian lainnya tidak hanya
laki-laki yang mengalami stigmatisasi tetapi perempuan juga. Terkait dengan temuan ini, beberapa item
dalam skala yang dipakai oleh peneliti memamng secara eksplisit mengarah kepada unsur kesepian.
SIMPULAN
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Berdasarkan hasil analisis pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan kesepian
diantara mahasiswa tahun pertama dan kedua (mann-whitney u = 883 ; Z = -,5,891 ; p<0,05) dimana
mahasiswa tahun kedua lebih merasakan kesepian daripada mahasiswa tahun pertama (mean tahun
pertama = 47,80; mean tahun kedua = 86,98 ) dan tidak terdapat perbedaan kesepian berdasarkan jenis
kelamin (mann-whitney u = 1436 ; Z = - 0,697; P>0,05). Penelitian selanjutnya diharapkan
mempertimbangkan pemilihan waktu pengambilan data dan memperhatikan konstruksi item pada alat
ukur yang dipergunakan dalam penelitian.
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