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Perguruan tinggi memiliki karakteristik yang berbeda dengan SMA ataupun
SMK, tentunya juga memiliki tuntutan yang berbeda. Perguruan tinggi melibatkan
struktur yang lebih besar dan impersonal, serta lebih berfokus pada prestasi dan cara
pencapaiannya. Transisi siswa dari Sekolah Menengah Atas (SMA) menuju
Perguruan Tinggi merupakan masa transisi sekolah yang lebih kompleks
dibandingkan masa transisi sekolah sebelumnya karena masa transisi siswa dari
Sekolah Menengah atas (SMA) menuju Perguruan Tinggi seringkali mengakibatkan
perubahan dan stres. Permasalahan yang timbul sebagai akibat dari masa transisi dari
Sekolah Menengah Atas (SMA) menuju Perguruan Tinggi lebih banyak dialami oleh
mahasiswa, terutama mahasiswa yang berada pada tahun pertama perkuliahan.
Dari latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian
ini adalah: 1) Bagaimana penyesuaian diri mahasiswa pada saat mengurus
administrasi akademik?, 2) Bagaimana penyesuaian diri mahasiswa pada saat belajar
di kelas?, 3) Bagaimana penyesuaian diri mahasiswa dalam ujian?
Sesuai dengan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah
Untuk mengetahui : 1) Untuk mengetahui penyesuaian diri mahasiswa pada saat
mengurus administrasi akademik, 2) Untuk mengetahui penyesuaian diri mahasiswa
pada saat belajar di kelas, 3) Untuk mengetahui penyesuaian diri mahasiswa dalam
ujian.
Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif dengan desain
deskriptif analitis, yaitu dengan menggambarkan subyek dan obyek penelitian
berdasarkan fakta yang ada. Sedangkan teknik pengumpulan datanya dengan
menggunakan wawancara.
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:
penyesuaian diri Responden dalam mengurus akademik tidak mengalami kendala,
kalaupun ada yang tidak mengerti responden bertanya pada teman yang biasa
menggunakan internet (online) dalam mengurus administrasi akademik. Penyesuaian
diri responden pada saat belajar di kelas mengalami sedikit kendala karena belum
terbiasa dengan pola belajar di kampus dan masih terbiasa dengan sistem belajar di
SMA, namun demikian dapat dikatakan baik karena responden mampu mengatasi
permasalahan tersebut dengan cara menyimak mata kuliah yang diajarkan, membaca
buku, dan membuat catatan materi yang sekiranya penting, sehingga responden
terbiasa dengan pola belajar di kampus. Upaya yang dilakukan Responden untuk
menyesuaikan diri dengan ujian di Kampus dengan cara mengulangi pelajaran
kembali dilakukan rutin setiap hari, seperti mempelajari buku-buku wajib, catatan
perkuliahan, menyesuaikan dengan pokok bahasan yang telah digariskan dalam
silabus setiap matakuliah serta menyimpulkan literatur-literatur yang telah dibaca.

