
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Universitas Lampung adalah salah satu perguruan tinggi, dimana hakikatnya 

sebagai lembaga pendidikan yang mengemban amanah untuk mendidik 

masyarakat dengan seperangkat pengetahuan dan keterampilan yang dapat 

diterapkan pada lingkungannya. Masyarakat yang dimaksudkan adalah 

mahasiswa sebagai kelanjutan dari jenjang pendidikan SMA/SMK. Dengan 

demikian hakikat tugasnya adalah mempersiapkan insan akademis yang dapat 

menjadi agen perubahan sosial. Pedidikan di perguruan tinggi secara formal 

merupakan kelanjutan pendidikan menengah atas yang mempunyai perbedaan 

cukup mendasar. Perbedaan proses pembelajaran ini sejak awal harus 

diperkenalkan kepada mahasiswa baru yang memerlukan adaptasi terhadap 

lingkungan dan budaya yang ditempatinya. 

 

Mahasiswa merupakan salah satu bagian dari sumber daya manusia Indonesia dan 

sekaligus merupakan aset bangsa yang kelak akan menjadi generasi penerus 

dalam pembangun bangsa. Di sisi lain, mahasiswa merupakan insan yang 
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memiliki berbagai dimensi yaitu sebagai bagian dari civitas akademika dan 

bagian dari generasi muda yang terlatih sebagai pelaku sejarah yang ikut berperan 

dan menentukan sejarah perkembangan bangsa Indonesia. Wahana untuk 

memperkenalkan lingkungan baru tersebut di Indonesia dikenal dengan istilah 

Orientasi Studi dan Pengenalan Kampus (OSPEK) atau istilah di Universitas 

Lampung dikenal dengan PROPTI (Program Orientasi Perguruan Tinggi).  

 

Kegiatan propti di Universitas Lampung wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa 

baru, dimana seperti yang tertera dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal 

Pendidikan Tinggi Nomor 38/DIKTI/KEP/2000, tentang  Pengaturan Kegiatan 

Penerimaan Mahasiswa Baru di Perguruan Tinggi bahwa tujuan propti adalah 

untuk membimbing dan membina para mahasiswa untuk bersikap dan bertingkah 

laku sesuai dengan tata nilai, etika serta norma yang berlaku, memperkenalkan 

kegiatan – kegiatan akademik, administrasi dan kemahasiswaan yang berlaku dan 

menjalin kebersamaan dan persaudaraan sebagai anggota keluarga besar 

Universitas Lampung. 

 

Pelaksanaan kegiatan propti pertama kali dilakukan pada tingkat universitas 

dalam waktu tiga hari dimana jadwal dan acara kegiatan yang direncanakan 

berlaku untuk seluruh jurusan yang ada di Universitas Lampung. Kemudian 

dilanjutkan pada tingkat fakultas dimana kepanitiaannya dan program kegiatan 

yang akan dilaksanakan diserahkan kepada masing–masing fakultas. Kegiatan 

propti ditingkat fakultas dilakukan oleh para anggota kemahasiswaan yang ada di 

setiap fakultas salah satunya BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) Fakultas, 
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dimana tujuannya mengenalkan kepada mahasiswa secara umum mengenai 

fakultas khususnya jurusan yang akan menjadi tempat mereka menuntut ilmu 

selama masa perkuliahan. 

 

Pada proses pelaksanaan kegiatan propti terdapat sebuah proses komunikasi yang 

terjalin, hal ini terlihat pada interaksi antara sesama mahasiswa baru, mahasiswa 

baru dengan mahasiswa lama, mahasiswa dengan dosen, dan lain sebagainya. 

Salah satu cara untuk mencapai tujuan propti adalah dengan menciptakan 

komunikasi yang efektif, namun pada proses komunikasi yang berlangsung dalam 

kegiatan tersebut muncul kasus seperti pemberitaan dari berbagai macam media 

massa.Bahwa terdapat tindak kekerasan dalam proses kegiatan propti yang 

dilakukan oleh mahasiswa senior terhadap juniornya.  

 

Contoh kasus kekerasan yang dilakukan oleh mahasiswa senior terhadap 

juniornya salah satunya terjadi di jurusan Teknik Sipil Universitas Lampung pada 

masa propti tahun 2014 lalu
1
. Kasus ini terungkap setelah beberapa mahasiswa 

baru terpaksa dirawat di rumah sakit, dan mengalami trauma psikis dengan 

perlakuan seniornya dalam propti dan malam keakraban. Kasus kekerasan 

terhadap mahasiswa baru oleh seniornya sudah berlangsung setiap tahun.  Tindak 

kekerasan yang terjadi dalam bentuk verbal maupun non verbal seperti, 

membentak, menghina, dan lain sebagainya memberikan dampak negatif 

khususnya secara psikis kepada para mahasiswa baru tersebut.  

                                                           
1
 http://www.republika.co.id/berita/koran/didaktika/14/09/12/nbs94i5-mahasiswa-alami-kekerasan-

ospek 
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Salah satu dampak negatif dari kekerasan verbal adalah munculnya sifat 

delinquency yang merupakan sikap perlawanan terhadap kondisi yang membuat 

frustasi pemenuhan kebutuhan atau keinginannya, yang kemudian memunculkan 

karakter delinquency yaitu upaya memperoleh kepuasaan ego, melalui pernyataan 

sikap balas dendam secara langsung, baik disadari maupun tidak, sebagai ekspresi 

dari keinginannya yang tersembunyi untuk menghukum orang lain dengan 

melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan kesulitan hidup bagi dirinya.  

 

Berdasarkan hal tersebut peneliti berasumsi bahwa kekerasan komunikasi verbal 

akan selalu ada dan menjadi sebuah tradisi apabila dipengaruhi oleh karakter 

delinquency, Alasan membangun keakraban dengan mahasiswa baru tak 

sepantasnya dilakukan dengan tindakan berbau kekerasan dan kegiatan yang tidak 

mendidik yang diistilahkan dengan perpeloncoan. Justru aksi perpeloncoan itu 

menimbulkan dampak berantai. Para senior yang sebelumnya mengalami 

kekerasan seakan melampiaskan dendam terhadap junior. Akibatnya, 

perpeloncoan pun membudaya di setiap penerimaan mahasiswa baru dan mungkin 

saja terbawa ke dalam pergaulan kampus sehari–hari. Kampus bukan area 

kekerasan, kampus seharusnya menjadi tempat persemaian calon intelektual yang 

mengutamakan tradisi berpikir.   

 

Keberhasilan belajar di perguruan tinggi juga dipengaruhi oleh lingkungan 

pergaulan kampus mahasiswa, jika kita bergaul pada lingkungan yang kondusif, 

kita tidak akan mengalami hambatan dalam belajar. Tetapi jika kita berada dalam 

pergaulan yang tidak kondusif, kita akan mengalami hambatan dalam belajar. 
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Tidak sedikit mahasiswa yang mengalami drop out karena pengaruh lingkungan 

pergaulan. 

 

Dengan memahami uraian di atas, maka penelitian ini penting dilakukan terkait 

dengan “Analisis Kekerasan Verbal Mahasiswa Senior terhadap Mahasiswa 

Junior dalam Pergaulan Mahasiswa”. Pada penelitian ini, peneliti memilih 

lokasi di jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Lampung berdasarkan 

beberapa kasus yang kerap terjadi di setiap tahunnya. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah terjadi kekerasan verbal antara mahasiswa senior terhadap junior 

dalam lingkungan pergaulan kampus ? 

2. Faktor apa saja yang melatarbelakangi terjadinya kekerasan komunikasi 

verbal mahasiswa senior terhadap junior ? 

3. Bagaimanakah dampak yang timbul akibat kekerasan komunikasi verbal 

tersebut ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk kekerasan komunikasi verbal 

yang terjadi dalam pergaulan mahasiswa senior terhadap junior. 

2. Untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi terjadinya kekerasan 

komunikasi verbal mahasiswa senior terhadap junior. 
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3. Untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari bentuk kekerasan 

komunikasi verbal. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

1. Secara Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan studi dalam 

rangka mengetahui dan menyadarkan serta mengklarifikasi bentuk kekerasan 

komunikasi verbal mahasiswa senior terhadap mahasiswa junior dalam 

pergaulan perkuliahan mahasiswa Teknik Sipil Universitas Lampung. 

 

2. Secara Praktis 

a. Penelitian ini diharapakan menjadi sumber bahan masukan bagi mahasiswa 

Unila pada umumnya mengenai bentuk kekerasan komunikasi verbal 

mahasiswa senior terhadap junior dan bagaimana dampaknya pada mahasiswa 

Teknik Sipil Universitas Lampung. 

 

b. Penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk melengkapi dan memenuhi 

sebagian persyaratan guna memperoleh gelar sarjana Ilmu Komunikasi pada 

program studi Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Lampung. 

 


