


Jurnal Psikoislamedia
Alrmat Redaksi: Fakultas Psikologi Univcrsitas Isltm Negeri Ar-Raniry,
Jl. Syeikh Abdul RaufKopelmr Darussalan-Barda Acch
Em.il: psikohlam€dla@rr-radry.acJd We bsitc: tlw.[ttp://jurnal.ar-raDiry.rc.id/

Penanggung Jawab

Prof. Hj. Eka Srimulyani, MA., Ph.D

Mitra Bebestari

Prol Drs. SubaDdi.. PhD (Fakultas Psikologi - Universitas Gajah Mada - Indonesia)
Dr. Tlul Rifi ncutia.. MA(Fakultas Psikologi UDiversitas Indoncsia )
Projl D. Ahmad Mubarak (Fakultas Psikologi UIN Syarif Hidayarullah - Jakarta

Il1doncsia)
Tdufik Kdsturi. Ph.D (Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta

DR. Fonny Damcaty Hutagalurg (Faculty of Education Detatmcnt ofEducational
Psychology and Counselirig. Univers;ty of Malaya-Malaysia)

Redaktur

Hani Santoso.. S.Psi.,M.Ed

Pcnvunfing

Dr V, LamrlJd \asir, V HLT
Dr. Fakhri, M.Ed
lrman Siswanto. S.Pd.,M.Pd

Desain Grafis

Julianto, S.Ag.. M.Si

Fotograler

Jasmadi. S.Psi., MA.Psi.Psikolog

Sekretariat

Fatmawati.,S.Psi.,B. Psych (Hont..M.Sc
IFlen PebriZuany. S.Psi., M.Psi
Tubin., S.T



I(ATA PENGANTAR

Scgala puji syukur kita pa{atkar atas bcrkal rahnat Allah yang Mah! Kuasa yang

senantiasa nremberikan rahmat serta hidayah Nya kcp.da kita scmua hingga sanrpai

dcngrf dctik ini kita masih dibcri k.kuat.n scrla iimpahan rahmal yang tak

tcdrirrg3a.

Mclrl0i pcny sunan Jumal Psikoislamedja lni. kanri sangat berharap segenap

pcnriis lang tcrlibal nrampu mcncnnrkan wadah yang lepat untuk menyalurkan

tcncnruiD ilnriahnya unruk kemudian dapat dimanfaatkan sebagai benluk rrdlrrg

ilnm y.ng bcrkualiras.

DalaDr temusunnya JurnalPs;koislamedia edisi kedua ini, semoga dapat nembedka.

manfalt dan mcmpcrhas wa$asan dalam bidans penerapan ilnu Pslkologl. Demi

penirgkatan kualitas Jurnal Psikoislamedia Fakultas Psikologi UIN Ar'Raniry,

kritikdan saran yang konstruktif sargal kami harapkan sebagai uFya perbaikan dan

I cdpan relrna 1,."i\ kam; {anpdrkan pdda Rumah Jurnal UIN Ar-Ran;ry ydnr lel:h

berkenan nicnjalin ker.jasana dalam nenerbitkan naskah Jumal Psikoislnmedia ini.

Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Pilnpinan di Faklrltas Psikologi

UIN Ar Raniry dan segenap r€diksi Junal Psikoislamedia alas dedikasi dan

kciasirnanya dalant upaya Lnc\auiudk.n pcrcrbitan.lumal Psikoislamcdia cdisi

k€tiga ini.

Wassalrmu'alaikumwr.sb.

Banda Aceh. Juni20l7
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PENERIMAAN DIRI PADA MAHASISWA, DROP OAT

Arham Sr. Altnad Ahmad?, Ridfahr
Fakultas Psikologi Univetsitas Neg€ri Makassarl'zJ

e'majl: muh.arlrams04@gnail.con1. ahnadtazakT l@yahoo.co.id'?,

idfah@yahoo.comr

ABSTRA.K

Penelitian ini berlliuan unnlk nenberikan ganbaran penerimaan diri pada

mahasjswa yang relahd/o? orr, lirlrtor yang nenpengaruhi, da! dampak dari d/lrp
rrr Subjek dalam penelitian ini adalah mahasiswa alau mahasiswa yaDg lelah di
dto? od da:i kamprisnya dengan berbagai masalah yang ada. Jumlah responden

dalam penelrtian hi sebanyak l3 orang mabasiswa. Data penelilian berupa transkrip
verbarim yang diaDalisjs dan dibagi kedalam kategorl-kategori yang telah ada. lalu
dijabarLai secara rinci untuk memperoleh kesimpulan dari |asil penclitian. Hasll
penelitian ini meDggarnbarkan, gambaran penerimaan diri mahasiswa yang ielah di
tlrop out dengan karaktc.istik yaitu menriliki kcyakinan, kemampuan, pcrcaya diri,
bedanggung jawab, dan tidak menyalahkan dituya. Hasil penelitiaD ini jlrga

nenunjukkan bahwa adapun faktor-faktor yang mempengamhi pcneri'raan diri
yaitu ada dua, faktor cktemal yaitu faktor lingkungan sosial, dan faktor intcrnal yaitu
perasaan, pemikiran dan pandangan terhadap d;ri pribadi, dan danrpak penerimaan

dni tc$agi menjadi dua yaitu dampak positifdan dampak negatit AdapuD danrpak

yang dialani serelah drcp o,/ yailu merasa malu dan kecewa. Masyarakat
diharapkan manpu memahami dan mengelahui apa yang dimsakan oleh mahasiswa

yarag telah/,'op orl dan tahu bagannana cam meDyikapinya.

K^ta k]drreit peneri aan dni, tlt'op out

SELF-ACCEPTANCE AMONG DROP OUT STUDENTS

ABSTRACT

This ,r th,oi ts lLt ptoticle a, a\ttri.\\ ol t.l/ dLt.Llritk\! 1o n dtnts \ho htrc
dtuUJ.tr an. thp li!.td:r thnt illltpn.? r"d i"1t,ur'| Il rlft't) .'t tlthj..^ in this \trJ|
verc stutle"ts at stul.,ts rlto htr. tlbnen otu af rollcse wilh d toriatr tt
prcblcns. Th? ,uhlhet al respon.l ls in ltis stu.hi ierc I3 sLule,tt. Tl1" t.s.lrth
data ri th. lDr"1 o/ ( vcrhaln tans.iPt \ue Irdlwe.l ahd.!t&l!.l irr) th!
cdtegoies that h e beel1 therc, the yclle.l aul i" tletuil lor th! lanLlu\ian ol the

rcsear rcsttts. Resuhs a[ this s1tleb ilbsltute, itlurc loutsall (tl"1i\t;u af
stlLdents\thohaw.lt.ppetlou11\ith&aru.tctistirslhothavthecatlnkn.e.ll'ilit.t"
conli.lent, resN sible. anl (1o nal hkun( hi,n The rcsuhs nlso shawel thttt \iiile th(

lilcto} that alfect the s(lJ:acccptttu,c th(L er. ot. t\to t endl lItto^ ht'lelt
so.i.tt tDrit.N e x ltl.tosa.Ji enul ld.tot' ottJdlitlss tltou4ht\ ]ttl |i.r's ol
thc stll, !tu1 th. irrydt1 oJ s.u:utt:cpktt.. is .li\ilttl inla 

^ta 
ry'tilit i P4.1\ 4,Ll

clfc.^ n.sttti|c. Thc n wd e\Ficn(.| tt/t.r'dnl . t aj l.eling ttnbarrtsctl uttl

Copyrishr(.r20 I 7 H ak Cifta Dilindungi Undang-undang
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dinryanned SaLiet)' I e\pe.ted to u,l!^tdn.l ald k o\r rhll it lett b" .lc ts
\Nho hut! fi apF.lo ldlLlk,a\.hartottdtt

Key\\ ords self u... eptaarc, th.op out

Pendahuluan

Kchidupan nnnusia sctirp saat rnengaLami perpLrtaran dnd 
'n:rsa 

ke rnasa,

dari yang muda sampai yang tua dan dari awal hidup hnrgga akhir hayatnya.

Kehidupan manusia mcnriliki kebutuhan uotuk mclaijutkan hidulDya sepedi

kcbu{uh.n rkrn fendidikan dan penrbclaj$an Kebutuhan akan hal lersebut ridak

terlepas {tari hrl untuk melanjrtkan hidLrpnya. Manusia akan melewati beberapa

talup dalanr pcndidikan dariyang dasar lringga lingkat tinggi

Peserta didik pada pcr€uruan ringgi dikenal dengan sebutan nrahasiswa.

Sanhock (2006) nengemukakan bahwa nahasiswa adalah pese(a didik yans

terdaftar dan belajar pad! perguran ringgi. cunaqah. Sri dan Anita (2006)

menambahkan bahwa mahasiss,a digolongkan sebagai remaja akhir serta relah

memasuki dewasa arval, yaitu usia 18-21 tahun dan 22-24 tahvn. Pada masa ini

mahasiswa mengalami masa peralihan dari remaja akhir ke dewasa awal, karena

mereka lelah nenasuki jenj ans pendidikan yang lebih finssi lagi dan pada rahap ini

juga mahasiswa di perguruan tingsi akaD merasa lebjh bebas unruk melakukan hal-

halyans diinginkan.

Mahasiswa yang berada pada masa perkenbangan rctn.ja. ada pada lase

nrencarijati dni, diman! pada fase rlri rcnnja akan cenderuDg u.(uk menrilih sualr

hal yang sesuai dcnga. diriDla dan sesunr dcngan |roscs p.rk.nrba|sinlrya

Nlah:rsiswr crzrsa bcbas urtuk lrlelrrilih drn nrchknkx]l apr yang diinginkllr 1rlrpr

ada batasrn atau intervetrsi dari orung ldin. baik dari oring tua. nraupur ljnekrLne r

sosial. Pia8et (Santrock.2003) ncnjchskan bahwa peda rrasa pelkcnrbangan

remaja. Irlereka berlikir secara .bstrak dan logis. lLldivjdu n lar berpikir rcDrang

kenrungkinan-kemungkinan untuk mas. depan dan nrerasa ierpesona dengan apa

,yarg mulgkin mcreka capri. Tidak jarans jika mahasiswa yang tcrgolong scbrgai

rcnaja manrpu untuk memilah-milah ata yang hcndak dilakukannya agar dapat

bernmnlaal urluk diri scndiri dan orang lain

Mahasiswa kcdcpaDnyd sangatdibunLhkan sumbangsihnyasebagai scncrasi

nuda tcncrus bangsa. Snmbcr daya manusia yang berkualitas nerupakan asct

2 ( opyrighl(ii20l7 Hak Cipla DilrrduD{iUDdan! Unddng
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peDlins dalam kemajuan kehidupan sualu banssa. Tampubolon (2001) memaparkan

bAhwa generasi muda penerus bangsa harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknva,

harus mampu beNaing khususnya dalan dunia keda regional maupun nasional

Pergruran tinggi harus meniliki mutu SDM yang mumpuni dalan segala hal agar

mampu menghasiLkan lulusan yang baik. Tingginya tingkat keberhasilan dan

rendahnya tingkat kegagalan mal*siswa dapat nencerminkan kualitas dari suatu

perguruan ringgi, maka dari i$ mahasiswa dan dosen serta seluruh civitas vang ada

Tampubolon (2001) menjelaskan babwa pada perguuan tinggi. dosen dan

mahasiswa sahrs nembutuhkan. Dosen memerlukan mahasiswa, kare a tanpa

mahasiswa dosen tidak akan ada Begitupu! nr3hasiswa mcmbLrlulrkan doseD'

karcna dosen menghasilkaD iasa yang dxpat memperdayakrn mahasiswa Bcbcmpa

pcrgrruan tinggi di In.loncsia mempunyai visi nrisi berbeda aga. mahasisu'a yang

mehkukan pembelajaran di tcmpat teNebut mcnghasilkan karaklcr-karakter lulusrn

mahasiswa yang terbaik. Pcrguruan tnrsgi pasti emiliki arurarr dan tara cara

terscndiri dalam mengalur dan menyusurl sisl€m yang digunakan scsuai dcngan

Perguruan tinggi memiliki sistemnya masingrmslng. baik yang bercifal

akadenik maupun non akademik. Sesuai yang tetcdntlrnr pada UU Republik

lndonesia No.l2 tahun 2012 tentang pergnruan linggi. segala alllran dan sistem vang

dibuat oleh pcrgu.uan tinggi padr numnya nengacu ke Lrndang{rnd ng teNebut

baik itu aturan bersiiirt akademlk lna puD non akade ik. Salah saLu pasal dalan UU

ini lncorbahas nlengenai sanksi yang bisa ditetapkan yrkni pencabulan stan's

Salah satu .tumnnya yaib syst.d.lnl out. DroP oIt menurul KtsBI l.lah

keluar atau tidak nr€nyclcsaikan studi hiigga .khn Pcncabfian stahs nlahasjs!v.

atar.r biasa disebut sebaqai d,?p orr yang nenjadi monok bagi nahasis$a vong

melakukan hal-hal yang tidak sesuai. baik ilu b€rkaitan dengan akadcrnik mrupun

non akademik. Dro.l' our menjadi scDjata pihak univctitas untuk mcngurangi hal-hal

yang tidak sesuai atau melanggar aturan yang ada Hal-hal yang menycbabkan

mcreka di D.O ialah masalah seperti tidak bayar SPP, IPK kumng dari 2.00, dan

tindakan yang melangsar lainnya. Faktot-fdktor lainjuga berpengaruh seperti faktor

kchrdrga. faktor lingkuDgan dan pergrulan atau masylrakal yang ada disckila.nva

Copyright@2017 Hak Citta Djlindungi Undang'Undarg 3



ydng beryengalulr pada diri seseorang klususnya ren,a.jr seblsai seorang mahasiswa

lFajar onlinc. 2014).

llasil penelitiar Hdsbullah (200E) balrrva faklor-f.ktor penyebib d/-op o,l

mahisiswa khususnya padr Universilas Singaperbangsa KaraNang balrwa

nralnsiswa di .hap out k^tcr Iaklor nrolivasi bclajar nahasiswa yang kurang,

kualitrs hyinan pcndidikan dan keadaan sosial ckononli. Selain ilu, mahasiswa

yang nralas mcngikuli pcrkuliahan kar€na kurangnya mioat rerhadap lnala kuliah

tcrrc.tu dan lasiliras kum,rg .rcmadaialar nlendukung ptoscs pc*ulialan.

P.dx txhun 201,1, Rcktor Urivcrsitrs Ishff Ncgeri Alatrddin MalQssar

hcngcluirkan SK Rcklor )ang nremccrr ttau ntcn4rop orrt sebanyak 702

nrahasiswanya. DNlam SK bcLrromor 3,12 Tahnr:014 rcNcbul ke-70: .rahasiss a

yang di DO tcrsebuL bcr$al dari 3 takultas. lakultas Dak\vah d.rn Komurikasi ( 112

orang), Adab dan HuDraniora (59 orans). Trrbiyah dan KesuruNn (46 orang). Sains

dar Teknologi (202 orans), Sya,iah dan HukLrm (l0l orans), Ekononi dan Bisms

Islam (55 oraus), Llshhuddlr, Filsdfa!, dan Politik (83 orans), scrta Ilnu Kesehatan

sebanyak (l,l orang) (Fajar online, 2014). wadianto (2014) jusa memaparkan

mengenai salah satu mahasiswa UNM melakukan tindakan anarkisne pada saat

bentrok dalrn aksi demonstrasi menolak kenaikan BBM yang berlangsung di

kampus. kondisi tersebut mengalibatkan !ihak kampus mengambii tindakan dengan

melakukan sisten dtup out atau pencabutan status mahasiswa akibat tindakan

Masa renaja adalah masa transisi dari anak a,1ak ke nasa dewasa Periode

ini diallggap sang.t pcnling dalan kelidlrp.n scseorang, kLrususnya dalaDr

pemben.ukan kepribadian scseomng sehingga setiaf siswa menerlukar pcncrin.an

diri sulaya mereka dapat bcrkcnbang secara optimal. Pcnerinaar diri meLrPak:rn

aspek yaDg sangat dibu$hkan ol€h setiap siswa teNtama dal:im proses akrualisasi

dLrinya scrla marpu nendepatkan pcngetahuan darj apa yang tclal dia lalui ataLr

dari pcDgalanannya. Hasil penclitian yang dilakukaD olch Scnkcyta (201i)

nengemukakaD bahwa ayaLr yang menriliki anak down syndronlc dapat nlcncrima

kondisi anak setelah melewati scmLm talrapan penetinnrn diri Tahapan pcncriDrran

diri yang dimaksud.dalah pcncdnaan dii itu dapat tcrjadi didukung oleh adallya

faklor internal dan ekstemal yang terdapat pada dni sub),ek. Faktor iltemrl yarg

nrcndukung adalah adrDya kcyakrran posilif mcngcDai peristi\ra yang dirlanrinya

4 C{rtyr ighl(!120 l7 }tak CiFa Drlmdrngi undang Undang
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Kepercayaan yang kual kepada Tuban membuat orangtu! yakjn bahwa mereka

dibeLlkan cobaan sesuai dengan porsi yang mampu mereka hMapi. sedangkan fakror

ekslemai yang mendukung peDeriroan diri subyek adaLab adanya dnkungan sosial

yang diberikan oleh keluarsa besar dan jLtga lingkunean s€kilar.

Dai beberapa dala dan contoh kasus diatas, mahasiswa perlu waktu uDtuk

mencapai tahap penerimaan diri, bahwa dirinya tcl^h di dnp aut. Hurlock (2006)

memrparkan bahwa penerimaan diri nrruprkan suatu tingkatan kesadaran rrdividu

tentang kankteristik kepribadiannya, akaD kcmauan rniluk hidup dengan keadaan

tclscbut. Chaplin (2011) menjelaskan lcbih lanjut bahwa pencdmaan diri ialirh sikap

y.ng pada dasamya nrerasa p|as dcDsan dni scndiri. kualitas,kualitas dan bikat

bakat scDdiri serta pcngakuan ikan kclc aiasan kctcrbatas.n scrdiri Sartarn (lzrati

&Waluya.20ll) mcndcfinisika. pcnerinraan din scbagaikcsadann scscorang unxrk

menerima didnya sebagaimana adanya drn mcmahami dirinya scpefti apa rdar)':r.

Individx yaDg nemiliki penedmaar dri bcrarti tclah rnenjalani proscs yang

menghantarkan dirinya pada p€ngelalruaD dan pcrnahaman lcnlang dninya, selrinsga

dapal menerima dirinya secara utuh dan bahagia.

Berdasarkal fenom€na tersebnt. diketahui bahwa nahasiswa nre]akukan

tindakan atau perLakuan yang tidak disLrkai oleh pihak kampus sehingga pihak

kampus melakukan sisten.tro? our. Mahasiswn melakukaD tindakan tersebul karena

trndakannya dianggap benar. sehinsga nahasiswa tid^k langsung n€nerima

kepunrsan. Mahasislva perlu waktu untrk mcncrnna hal rersebul. lnak dari itu

penelni nrSin rnellhal bagairnana gamba.aD pcDc mran diri Nahasiswa yang terkena

Metode Penelitian

Melode penelilian dalam pcDclllian ini menggLrmkan nclode pcnclitian

L'ualjtatil Hanidi (2010) juga mcnaparkan balrwa pcnclilian kualitatif adalah

bentuk penelitia! dcngrn mcngumpulkan data bcrupa ceriia nci dari para

respondcn dan diangkapkan apa adanya scsuai dcngan bahasa dan paDdangan pam

responden.Jenis pendekatan pcnclrtiaD yang digunakan dalaln peDclitian nri adalab

pcndckahn i'cnoncnologis. Crcsrvcll (2007) mcngungkapkan bahwa pendekatan

fcnclilian tcnomcDologis dilakukrn unhrk ncrguDgkap diri subjek beLdasarkan

tcngrhnran hidupnya. Pendekatan teno enologis benrngsi untlrk nrengelahri apa

Copyrishl(ti2o I 7 Hak Cipta DilindungiUndans-Undanla 5
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yang dirlanri subjek dan bagannani subjek nrelgataDrj ,)asalah alau isu yaus ingi]r
direliri.

lstilxh r-^ng disunakrn datan penelirian ini adatah peDcrinaan diri dan

rrqr o!r.Penernnaan dii adatatr cara seseorang datam nenerirna, nleyakini didnya
dengan kckuransan dan kcLebihai yang dirniliki scda mampn ,nengakruatisasikan

diri dergan ke rmpuan yanr dimitiki D.O 
^tar 

.trp o|t adatah berhenti. ketuar

atau dipccat sebagai mahasisea pada suat insransi terrcntu secara riclak rvatar atal
bclunr pada wNktur_va arau bclum tutLls.

Pc.clLti mcng8unakan ieknik /n,tx)n,,. rrtuk mcncntukan rcsporden yaDg

scsuai dcnsun kriteda subiek pcnetirian asar dapal nrernihanrj secara urutr mcDse.ai

icnonrcna yrng teqadi |ada subiek scndjri Srgiyono (2013) nrcudcftriskan teknik

rutprsrc xuhtlins scbalai tcknik fcnganrbitan sr pct bcrdasark!f perrjnrbangar

totcrtu. y!itu pada sublck )ang didnggap pating tahu tenlllns apa yang ingir diretiti
olch pcnclili. Kni.ria subtck yang daprl (ltadjkan rcspondcn pelclirian in' adllah:
(l) lcspondcn penclitian rncftrrakan rcsponden vang bcrslaius zrq ori dari kampus

iempat'rva kulirhi (2) icsfomlcn pcnctitian mcrupakan rcma-ia akhir dan tclah

enasuki detlasa a\\,al yeng bcrNia l8 26 tahlrni dan (3) rcsponden peneljliuD ini
adalah re aja yang bersralus mahasis!va.

Teknik peneunrputaD dala yang djgunakan dalam penetitian ini ldeiah
tcknik penganlilan dara Drelalui troses obser\'asi dan wa$,ancara. i\,1erode

lvawancrh yrDs digundknn pada pcrrelirian ini lncrur.kan rvawancara yang bersifar

tidak lelstrukl . namun tetap mengacu pada grlii?e wa\rancamyang berkailar
dclrgan nrasalah penelilian Obscry.si yanS ditakukan pcnctiij dahDr .lataDr

penelitiaD ini adalahleknik observasi dengaD beltuk scnistruktur

Tekik analisis daia yang dilakukan tertradap dara hasii penclirian ini
adalah oletodc pendelatan yang inreraklii Creswel (2007) nrcnielaskaD bahwa

melodc pendekatan yang iebih inreraktif dilakukan dengan beragam tahrp yang

saling berhubungrn. Amlisis dara jusa dilakukan dengan metakukan teknik peng_

.,d,rg-an, yaitu dengan mcnyunn lranskdp vcrbatim berdasarkan drta yarg

diperolch di lapaDgar. latu mengurtkan sctjap ba.is hanskrip vcrbalinr. dan

mcmbeiikan kode-kode tcrrcnru pada setiap jcnis dala dari hasjt $.awrncara
(Poc^randarj.2009).
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Keabsahan data pada peneliLian ini salah satunva adalalr netode 'rc'rlel
.rdrt rs yans digunakan sebdgai salah satu metode Lmluk menguji keabsahrlr data

Sugiyono (2013) mensungkapksn b^t1N^ ntenber cle'i'1"8 dilakukan dongan

mengecek kenbali data yang diperoleh peneliri dari subjek penelitian Metode lain

yangjuga digunakan peneliti untuk Drenguii keabsahan data adalah metodc erkr''irl

,drdr. Crcswell (2010) Drenielaskan bahlva Drclode e\1' al o lilat dilak|}.an

dcngan nemirtr seolang ardrtor untuk nremcriksa dan mcnilai provek pcrclitian

Hasil Dan Diskusi

Penelirian ini mclibatkan tisa belas orans responden vrng nrcrLrpakaD

renal. akhir ilar dewasa awal vang berumur bcrkisar 18-25 talrun dcnsan starus

mahasissa yang tclirh di /, o/ o!/ arau berhcnti (pindah) dari kamprs H'rsil

penc r ' rnr h'rupr| ment'k'plor o1i3im'n Jnsri ' dr Lrr i ponde'

penelitian sehjnssa akhnlya dapal mcncrima djiiD)a dengan sraius 
'ltolout ^tnu

berhe'ii (!indah) dari ka pus Berd.rsarkan hasil penelhjan' naka didapatkan riga

katesorisasi hasiL perelitian. antara lanr nrenselrai proses penertrnaan diri seleldh

drol oal, faktor penerinaan diri nMhrsiswa ''o1"r' dan dampak seelnb '/r'l' 
o'''

Dampak Yang Dihadrpi Sctelah ,rol Ol,/

Mahasiswa vang tehh lnendapal sltrtus rt'Ol o!7 tclrh meng'tnlisipasi

danpak aLau konsekucnsi yang akri linrbul d"i nrasalahnva baik nrasalah dali

dalim dinnyn pribadi d.n lingkungir sosiilnva Nlcrasa kccew0 merLrpakrn sal'rh

sNl! dNmpak rans diirsakrD olch responden vang telah lrerstatus t/'-? o'r

Bd.dasarkan d'dri hasil wawancau pad. ahasiswa erasa nrampu berlrnggung

ir1\'rb dcngan keprtusrn dan peihku virg dia lakukan, tetap percaya diri dan vrkin

densrn kcDlanU!'1'rn)'a

Sehingga berdampxk pida pencrinlaan dirinva Hurlock (2006)

ncngcnrukakan bahwa damlak pcneimaan dirivakii penyesuaian difi orang vang

Dremiliki pencri aaD diri, lna pu mengenali kelebihan dan kckurangannva la

biasanya nemiliki keyakinan diri Gell &nlidence) dan harga diri (seLf estcen)'

Sela itu erek| juga lebih dapat rnenerima krllik dcmi perkemba gan dirinva

Pencrimaan diri vang dis.'fiai dengan adanva rasa aman untuk mengcnbangkan diri

(,pvritsl r@,)0 - Hdk crfrd Drl;ldrr rr: L ro31E-lJnddr'g '
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jni Dremungkj*an scseorang trntuk meriLai diriDya secaia lebitr realislis schingga

dapat menggunakan potensinya secan efcklif Dengan pcnilaian yang rcalisiis

terladap diri. seseorans akan bersjkap jujur dan ridak beryura-pura. Selain iLu ia

juga nremsa puas dengan rnenjadi dlrinya seldjri r.ipa ada keingin.n untuk nreDjadj

orarg lain. Bcrdasarkan hasil wawancara yang telah djperoleh dampak yang

dir akan oleh rcsponden yakni responden mclakukan hat yans posirii nisalnya

lr]cnunjukkan seliap prcstasi yans lclah diraihnya. n]cmjtjki ekspektasi yang tinggi

dcngan afa ),ang dimilikl.ya sckaraDg setclah nicndftpatkan status .rol7 o!1

Danrpak yang tinrbul dai n[salah lerscbur tidak h j),a berdampak pada

diri nrahasrswa nanrun bcrdanrpak pLLt0 pad. tirgkurgan sosi.lnya. Seperri yang

dirasakir olch bcberapa rcsponden setelah mcndapat status.1,.4) o,r, nrcrcka nrcrasa

t.kut atau mlu dalam berorrcraksi dan bcrgrul dengan trngknrSarnya rakut rjdak

ditcrinra dcngan statLrsnla tersebut. Ih lock (2006) mengemukakan bahwa

penyesuaian sosial pencrimran diLi biasanl,a disertai dcngan adanya pe.erimaan

pada orang lain. Onng yarg memjliki pcncrrnaan dni akan mcrasa aman untuk

mcnerima orang liin, mcmbcrikan perhatianrya pada orang lain, serta mcnanLh

mirat terhadap orans lain. sepcti menmjukaD ftM ernlati dan simpati. Dengan

demikian orane yang memiliki tenerinaan diri dapar metakLrkan penyesuaian sosi.l

)arrg lebilr baik dibarld;rgkan dengan orarg yang nerasa rendah dit.i sehingga

mercka cenderL:ng berorienlasi pdda dlinya scndiri lsdl oierted). I^ d^pal

mcng.tasi kcad an cDrosionuliya r npr nrcrgg russu oranS lain send tolcran dan

rurenriliki dol(lrgall unluk rneurbrnlu omng lai|

Dc.gar mcndapal slatLLr rcrscbul 11!trdsiswa ikar lcbih ma|rpu untLrk

bcryikir sccara luas dan posiril dalarn bertilrdak serta netakLknn segaLa hat

kcdcpaDnyr Walaufun dala proscsny, rlernbuLuhkan waktu yang cukup tanrr

unuk nrene|ina hal teNebut, lerap memiliki keyaknirn, tanggung ja$,ab dan msa

percaya uDtuk terus bcNsaha dan berkcnbang untuk na!,a depan yang lebih baik

lagi.

Faktor Penerimaan Diri Mahasiswa D/op Or1

Setiap mahasiswa yang mendapat starus drop .tut pastj akan melatui

bcrbagai hal dalam proses tcrsebul karena scbagaimana kita kctatrui bahwa

mahasiswa tidak dengan mndah bjsa 1nenerilna kenyataan lenebur pada allatnya.

8 I Copyright@2017 Hak Cipta Dil dungi Undang-Undang
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NamuD. seiring dengan berjalannya wakto akhirnya nrerekr lnampr meneriDa

kenyataan tersebut. Hal ini tidak terlepas dari bebcrapa fakior yang

mempenganfiinya. Berdasarkan hasil wawancara yang telah diperoleh dari

responden. menyatakan bahwa sebagian besar prcses penernnaan drrnrya

dipengaruhi olch faktor ekstemal dan intcmal. Hurlock (2006) nrengenrukakan

beberapa faktor yang bersifat internal dari proses penernnaan diri ialah pemah.Dnn

lentang diri sendid yang linrbul dari kcsempatan scscorang untuk mcngcrali

kemampuan dan kctidakmampuanDya scrta mencoba mcnunjukan kemampuannva

Semakin individu memahami dirinya. aka semakin besar penerimaan individu

tcrhadap dirinya. Schin itu, pengaruh kcbcrhasilan ynng dialami, keberhasilan yang

dialami dapat mcDinibulkan pencrimaan diri (yans positii Dan tidak adanya

gangguan cmosioDal yang bcmt.kan mcnlbuat iDdividu dapat bekcrja scbaik

mungklr dan merasa bahagia. Dalam hal ini tespondcn yang telah mendrpal siatrN

drop orll ini pada dwainya membu$hkaD waklu un$k DremikiRan hal teBebut daD

seiring dengan berjalannya waklu responden iidak lagi meperdulikan masalah

tersebut atau merasa apatis dengan hal tcrscbut dengan mcmiki*an dan melakukan

bal yans iebih positll'.

Selain dari faktor intemal, adapun fakior lain yang menpenearuhi

penernnaan drri nrahasiswa d/op o,/ yakni faktor ekstemal atau faktor yang berasal

dari luar diri mahasiswa. seperti omngtua. kelLrarga dan temalJenannya. Sesuai

dengrn yang dikcnrukakan oleh Hurlock (2006), bebcrapa faktor yang bersifat

eksterfdl dalan prcses pene nraan di yaitu tidak adanya prasangka. adanya

pcn!hirgaan lerhadap kcnrampuan sosial omng lain dan kcsediaan individu

llrcnsikuri kcbirs.ran lingkungan d.n pol0 asuh di m^sl] kecil yang baik anak vang

diasLrh icc.ra dcmokralis akan ccndcmng betkembang sebagai omng yang dapat

menghargai dlrinya sendiri.

GambAran Penedmaan Diri Mahasiswa Setelah Dtup Out

Berdasarkan dari p€nelitian terdapai hasil wawarcara pada responden

alasan mengapa nereka di drcp a t, yalt\t dia\ggap sebagai provokator, menikah,

waktn cuti yang telah melampaui batas maksinum cuti akademik, dan ffenyalahi

abran yang telah ditetapkan- Mahasiswa yang mendapqt sla s dtop out p^.lz

awaliya iidak dapat menerima secara langsung hal tersebut, karena mahasiswa

Copyright@2o17 Hak Citta Dilindungi Undang-Undang 9
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menrbuluhkan waktu u.luk menrahanri serla niarnpu nrenerinra drn mcnyesrxjkarr

dni dengan hal leNebut. Scbagaimaftt litr ketdhui batr$,r pcnerimm' tiri
nrahasiswa yang berstatus r'op o,r bukanlah yang selalu bisa dipahalri otch orlng

laii tetapi mahaiswa harus nenjelaskan apa yang dirasak.D dalr kenyaraan yang

dialanriny.. Pannes (Hurlock, 1973) mcryataka bahwa pcncrirnaan diri adalah

suatu kcadaan dinmna individ meniliki kcyakrnan akan kmrkterjsrik dirinya. scrta

nrampu drn mau urtuk hidup dcngan keadaan tc$cbut. Oleh k ena ilu. mahasjswa

)ang Lelah di .1rq) r4r dengan pcnerinraar diri mrhasiss,a memiliki peDilaian yang

rcalistis lcntang porcnsi yeng dimiliknya. yan-e dikombiraslkrn dcngan pengharyaan

alas dirinya sccara kcscluruhar. Artniya. nrahrsiswa ini mcmiliki kepastirn |k,ln

kclcbihrr kclebilunn)r. dan tidak mcnccla kckumr)grn kckun.San dlrinla

nrahasisNa yanS r emiliki pcncrinraan di.i nrcrgctahui porensi yrng dinrilikil)ya dan

dapal lncncrinu kclcDrahann),r.

Proscs teneri aan diri mahasisu.r yrng tctah di !/rop o,r tjdak mudal

nnluk dihadapi karcna menriliki konsoku.nsi ke depan yang pastinya akan

berdampak pada dirj dan lingkungann),a. Schingga nahasjsrva me butuhkan

drkLrDsaD dari berbagal lihak dan dalam bentuk apapun agar nembantu nahasiswa

dalan meDcrima dninla densan stan$ dtop o t. I'lurlock (2006) nengenukakan

bahwa penerinuan diri nerupakn rirgkar dimana individu bemr-benar

melnperlimbangkan karakterislik pribadinya dan lnau hiduf dengan kar.akteistjk

lcrscbut. 'lidrk .danyl prrsrngka. .rd.rn)0 pcnghargarn tcrhlrdrp kcmupua! sosial

or.tng laiD diI kescdiNrn lndnid lrengrkuri kebiasaan tingkung.n karena

mahisiswi mc[rbuLLrhkalr pcn-qh gran den dukunsan dari li.gkurgan sosialnya

schnrgga nulrlpu rrcuycsrLaikrn dlri dengr| srarrs drn lingkurgal ya

Hrsil wawancr.r ydng iclih dipcrolch dIin]rhasiswa yang rctah di ., op

orl Lcspondcn ncndapatkan dukungar d:rfi lingkungan sekitarnya. brik dari

lingkungan keluarga mdupun linckungan sosialnya. Pada kasLrs sepeni ini. pcmn

dari orargtua dan o..ng-orang disekitarDya sangat diperlukan basi rnahasiswa

sebagai otivasi untuk bisa lebifi baik lagi dr sebelumnya. Mahasiswa merupakan

asel yang sangat berharga bagi negara sesuai dengan yang dikemnkakan oleh lrfa

(201s). ILfa (2015) mensenukakan bahrva salab satu dari funssi mahasiswa adalah

/ror Srr.l (gen€rasi pcneruo nahasrswa diharapkan mampu nenjelm3 dan monjadi

nmnusia atau generasi ]ang langguh dengan kcnampuan yans mumpuni dan

I 0 Copydghl@20 I 7 Hak Cipta DilinduDsi Undans,Undans
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Denjliki ahlak yang baik, selingga kedepannya akar menggartika! generasi-

genensi yang sebehmnya. Tidak dapal dipungkiri setiap organilasi yang ada

memerlukan generasi penerus di bidangnya nasing nrasing. Dunla kenahrsiswdLrn

metupakan momen$m uDtuk nenciptakan kaderisasi yang bennutu, karena

mabasiswa nerupakan agen yang nemiliki tugas untuk m€lakukan pengcnbangan

serta pelubahan kcdcpanDya.

Penutup

Berdasarkan hasil yang dipcrolch dali penclitian ini. maka daprl

disimpulkaD brhlva ierdapat dinamika penerinraa. dni yang berinckr mgam dari

sciinr rcsponderr. Adapun froses pcrcrinradn diri respondcn tidalt rcrlcpas dari

ragrnl 
'nasalah 

atau laktor )ang mcniadi pcnycbab n[salah rcrsebul telladi.

Berbagai acam nrasalah yang dihadapi milah yang menyebabkan tcirdi bera8anr

proscs.tr\u dnlamika penernnaan diri yang ledadipada scliap responden

Darnpak pada di61ya secara pribadi naupun yans bcrdampak pada

linekungan sosialnya. Dampak yang lerjadi pada dirinya yakni metasa kecewa.

naurn pada akhnnya dkan neLasa Indnpu dan berpikir secara posilif dengsn

cksleklrsi yang baik untuk kedepnnnyd dan nenunjukldn prestasinya yang lclah

dik ry s€telib di drry o!/. Sedanghan danrpak bagi Lhskungan sosialnya vakni

melasr takrt. clnggnng alalL maln untuk lidak diterima deqan statusnya te ebul

Namun, hl tersebur mampu diaLdsi oleh individr.

Faktor ydDg mempengaruhi proses penedmaan diri responden dalam

nrencrima slaluvrya sebagai Drahasiswa yang lclah dl d,ol orr yakni hktor yang

bersifat cksrcrnal dan faktor yang be.sifat intcrnal. Faktoryang bcrsifat inlernal vang

lnempcngaruli trroses penernnaan diri mahaisswa yang lelah di dtbp aut ia]nn

dukugari dari orang oaraDg disekitamya. khususnya keluarga dan orang lua

Adapam bentuk dukungan yane diberikan yakni dukungan moril, dorongan. saran

dan kritik yang bcisifar membangun guna mcmbantu proses pcnerinaan diri

rcsponden agar mampu menerima kcnyataan dan blsa lebih baik lagi kedepannva.

Fakor yang bcmiht iniemal yang mempengaruhi proses penerinaan diri mabasiswa

yang tclah di dtu! oti;alal1faktor yang berasal dari dalam diri individu sendiri,

dal|n hal lebih berpiki positif dan bcrpikir untuk jangka panjang. Scpcti lebih

Copyright(42017 Hak Citta Dilindungi UDdang-Undang l1
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menunjukkrn prcstasinya, sernakin percaya diri. narnpu berrangsung jawab dar

yakin akan dirinya, dergan sesala kenapuan yans dimilikinya.

Gambaran penerimaan diri responden yang telaLl rnend.pat status !rop .rr
membutuhkan waktu yang cukup lanra urtlLk menerima hal Lersebut sel)ingga

rcsponden manrpu mcnrahanai dan menoinra hal rersebur dan ncngctrhni ap. saja

yang menjadi hktor yang mernpengaruhi d.. drnrprk bagj dlrinya scpcr.ri apo

Kamklcristik nrdividu dengan fcnciinraan diri vang baik, tcrkhusus pada nrahasrsr:r

yang tclah di ./r,p orr ialah: (a) indivldu rrenilrl rlai kcyrkina| don kc ranlpuan

dala nlenghadrpi nusalah; (b) nrdi!idu t ak nrcnsaDgsap dirinla bcrhar!ra. srnra

atau setara dcngan orar8 lai,r: (c) indivrdu tidak nrengarggrp didnya rnclrt (dl

idividx lidak mahrt (el irdividu bcLani nre.rikul targgung 1.rIab t.rtradaF

pcrilakunyat (t) rndrvidu dapat menerima tnnggapan dari orang la ; dan tg) ridak

nrcnyalahkao dIlinya.
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