
BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1.  Gambaran Tempat Penelitian

Peneliti  melakukan  penelitian  di  Asrama  Kartini  11  A  UKSW (ASKARSEBA)

Salatiga.  Penelitian  awal  berupa  studi  pendahuluan di  bulan  Deseber  2020,  kemudian

dilanjutkan dengan pengurusan surat izin penelitian pada 8 Mei 2021. Setelah berdiskusi

dan  mengajukan  permohonan  penelitian  ke  kepala  Asrama,  maka  proses  penelitian

dilakukan  dengan  bantuan  dari  pihak  kepala  Asrama  yang  menghubungkan  peneliti

dengan  calon  partisipan.  Tahap  awal  wawancara  dimulai  pada  tanggal  21  Juni  2021

(membutuhkan waktu kurang lebih 1 bulan dari tahap pengajuan karena kondisi pandemi

dan adanya aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat). Proses pengambilan

data berlangsung selama 2 bulan. 

ASKARSEBA didirikan pada tahun 1956 oleh UKSW dan Yayasan Perguruan Tinggi

Kristen Satya Wacana (YPTKSW), serta didukung oleh 18 Sinode Gereja  di Wilayah

Indonesia.  ASKARSEBA  didirikan  tidak  hanya  sebagai  tempat  pemondokan  tetapi

sekaligus  untuk  pembinaan  dan  pengembangan  mahasiswa  UKSW.  ASKARSEBA

terletak  di  Jl.  Kartini  No. 11 A, Salatiga,  Kec.  Sidorejo,  Kota Salatiga,  Jawa Tengah

50711.

Di ASKARSEBA hingga saat penelitian ini dilakukan, terdapat 109 mahasiswa yang

menempati  kamar  asrama.  Mahasiswa-mahasiwi  tersebut  berasal  dari  berbagai  daerah

bahkan Sabang hingga Merauke. Mereka juga menekuni program ilmu berbeda-beda, ada

yang berasal dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Fakultas Keguruan, Biologi,

Ilmu  Teknologi  Informatika,  dan  masih  banyak  lagi.  Selain  mahasiswa  terdapat  juga

kepala  asrama  yang  ikut  tinggal  bersama  di  lingkungan  ASKARSEBA  agar  dapat

membimbing dan memantau dengan langsung penghuni asrama. Hingga saat ini, pihak

UKSW dan YPTKSW sedang berupaya untuk membangun Asrama UKSW di  daerah

Blotongan karena mengingat tingginya kebutuhan mahaiswa-mahasiswi untuk menempati

asrama yang terjangkau biaya administrasinya. Selain itu, pembangunan asrama daerah

Blotongan juga akan memudahkan mahasiswa yang berkuliah di area kampus II (Fakultas

Teknologi  Informatika).  ASKARSEBA  juga  memiliki  struktur  organisasi  untuk

memperlancar  kerja  manajemen  pelayanan  bagi  mahasiswa  yang  tinggal  di  Asrama.
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Berikut struktur organisasi dalam bentuk draft  yang masih diusulkan dengan menambah

tugas Kepala Bagian di Asrama. 

Sturktur  organisasi  dibuat  juga  agar  tim  manajemen  dapat  bekerja  sesuai  tugasnya

masing-masing  sehingga  dapat  memudahkan  proses  pelayananan  terhadap  penghuni

Asrama. 

Di ASKARSEBA sendiri terdapat kegiatan rutin untuk meningkatkan kebersamaan

dan  pengembangan  mahasiswa/i  baik  dari  aspek  sosial  (kebersamaan  dalam  sharing

kamar),  aspek  rohani  (ibadah  rutin  mingguan  dan  bulanan),  aspek  fisik  (biasanya

berolahraga  bersama  di  sore/pagi  hari).  Kegiatan-kegiatan  tersebut  sangat  membantu

mahasiswa untuk menikmati masa-masa perkuliahan di UKSW, namun saat ini Indonesia

sedang  dilanda  Pandemi  yang  mengakibatkan  beberapa  aktivitas  masyarakat  harus

berubah begitupun dengan kehidupan di ASKARSEBA UKSW.

4.2.  Hasil Penelitian

4.2.1. Gambaran Responden

Peneliti melakukan wawancara pada 8 responden terdiri dari 3 mahasiswi, 3

mahasiswa dan 2 bagian manajemen asrama (kepala asrama dan bagian administrasi).

Mahasiswa/i yang diwawancara rata-rata telah menempati asrama selama 2 – 4 tahun

(sesuai  durasi  lama  berkuliah),  sedangkan  bagian  manajemen  untuk  bagian

administrasi baru menjabat sekitar 6 bulan berjalan, sedangkan kepala asrama telah

menjabat selama 3 tahun berjalan.   Proses wawancara dilakukan 2x seminggu untuk

setiap  partisipan  mengingat  kondisi  pandemi  yang masih berlangsung.   Data yang

dikumpulkan  berupa  hasil  wawancara  dengan  menggunakan  rekaman  pada

20

Gambar. 4.1: Usulan struktur organisasi Asrama UKSW



handphone  (yang  dituang  dalam  bentuk  verbatim),  hasil  observasi,  kemudian

dianalisis  dan  dituangkan dalam bentuk penulisan  hasil  dengan penemuan 2  tema

utama. 

4.2.2. Strategi  bertahan  hidup  (survival  strategi)  penghuni  ASKARSEBA UKSW

dimasa Pandemi Covid-19.

Hasil penelitian pada ke 8 partisipan mendapatkan 2 tema besar yang sebagai berikut:

1. Kondisi dan kegiatan yang dilakukan sebelum pandemi Covid-19

Kegiatan  mahasiswa/i  yang  menetap  di  Asrama  sebelum  adanya  pandemi

Covid-19 lebih bervariasi. Para penghuni biasanya bangun pagi melakukan jadwal

piket,  jika tidak ada jadwal terkadang tidur  hingga siang dan hanya tiduran di

kamar. Selain itu ada juga yang bermain bola kaki, basket maupun bulu tangkis.

Biasanya  asrama sangat  ramai  karena  banyaknya pengunjung dari  luar  asrama

yang “ngumpul”, bercengkrama bersama, pintu gerbang baru akan ditutup pada

jam 12.00 WIB, malam hari. Terkadang para penghuni asrama menggelar acara

ulang  tahun  dengan  makan  bersama.  Selain  itu  juga  ada  jadwal  rutin  dalam

beribadah  di  asrama,  sehingga memang  intensitas  berkumpul  jauh lebih  tinggi

dibandingkan dengan kondisi pandemi. Berikut lampiran hasil wawancara:

“Sebelum pandemik biasanya rame sekali dan banyak orang dari luar yang
main  ke  asrama. Jam ramenya biasa  sore  sampai  malam,  sering  kumpul-
kumpul” (R8)
“Siang biasa teman-teman istirahat, sore yang kebanyakan aktifitas, ada yang
main bermain bola kaki ada yang main badminton ada yang main basket”
(R8)

“Untuk penjagaan sebelum covid, gerbang asrama di tutup jam 12 malam”
(R7)

2. Kondisi dan kegiatan yang dilakukan selama pandemi Covid-19 berlangsung

Selama  pandemi  berlangsung  banyak  upaya  pemerintah  untuk  menekan

lajunya angka penularan.  Salah satu upaya yang diterapkan ke masyarakat  dan

juga  dirasakan  oleh  para  penghuni  ASKARSEBA  adalah  adanya  Pembatasan

Sosial  Berskala  Besar  (PSBB)  dan  kini  menjadi  PPKM.  Selain  itu,  seluruh

masyarakat tak terkecuali penghuni asrama juga dituntut harus mematuhi prokes

berupa  5M  (memakai  masker,  menjaga  jarak,  mencuci  tangan,  menghindari

kerumunan, mengurangi mobilitas).  
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Kondisi tersebut tentu mengakibatkan adanya perubahan aktivitas/kegiatan di

dalam lingkup asrama seperti jam tutup semakin dipercepat (jam 9.00pm), tidak

diperbolehkan menerima tamu/pengunjung,  kegiatan  di  luar  lingkungan asrama

hanya boleh berlangsung selama 1-2 jam, apalagi ke luar Kota/pulang ke kampung

halaman,  mereka  juga  hanya  boleh  memesan  makan  dan  mengambil  di  area

satpam/pos  asrama.  Para  penghuni  asrama  mengaku  kondisi  awal  pandemi

memengaruhi mereka karena belum pernah mengalami demikian. Hal ini terbukti

dengan pernyataan dari kesuluruh responden, berikut lampiran hasil wawancara:

“ya memang di awal pandemic itu keadaannya sangat kritis, karana pertama
sekali kita menghadapi situasi yang tidak normal” (R1)
“Iya susah sekali mencari makan” (R1)

“Cari makan paling Cuma yang dekat-dekat sekitar asrama saja” (R2)

“Kalau di asrama untuk saat ini pintu gerbang di batasi jam 9 malam” (R6)

“untuk sekarang karna covid jamnya di ubah 9 malam, buka jam 5 pagi” (R7)
“Tidak bisa keluar juga, paaling hanya bisa pesan dan batas pintu gerbang
masuk saja” (R7)

“Yang paling berasa di masa pandemik, pada saat pesan makan hanya batas
pagar saja dan tidak boleh keluar” (R8)

Tidak  hanya  beberapa  peraturan  yang  mengakibatkan  adanya  perubahan  yang

dialami,  namun para  penghuni  asrama juga  mengaku  selama  pandemi  mereka

mengalami masa-masa sulit  dari  segi ekonomi,  mengawatirkan diri  sendiri  dan

juga orang tua, selain itu proses perkuliahan yang dilakukan secara  online  juga

menjadi kendala yang dialami. Hal ini dirasakan oleh seluruh responden, berikut

bukti wawancaranya:

“yang kedua kita juga lansung kuliahnya di asrama” (R1)
“kendala wifi sering trouble, ngelek. Karana gini kita kan mau belih paket  tapi
wifi suda ada eman-eman juga dan kita kan tidak sering di luar” (R1)
“karena rame ya apalagi kuliah online jadi ada yang kasih musik besar” (R1)

“Kendalanya Cuma di sinyalnya, kadadang baik, kadang kurang baik juga, terus
untuk kerja – kerja kelompok itu lebih enaknya ketemu langsung, ini malah lewat
online,  wa  jadi  kurang  efektif  dan  ribet,  kadang  di  tengah  pembicaran  juga
hilang – hilang” (R2)

“pengirimannya  agak  menurun,  tidak  semaksimal  biasanya  sebelum
pandemi”(R3)

“Harus benar-benar di atur karena selama pandemic ini,  pendapantan orang
tua saya tidak sesuai jadwal, kadang awal bulan dan kadang di tanggal belasan,
jadi manejemen uangnya itu harus bagus.” (R6)
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Walaupun  banyak kendala  yang dialami  tetapi  para  penghuni  asrama tetap

bertahan untuk menetap (tidak kembali ke kampung halaman) dan mengupayakan

kegiatan untuk mengatasi persoalan yang mereka hadapi. Banyak kegiatan yang

dilakukan untuk mengatasi  kendala ekonomi seperti memasak sendiri,  membeli

perlengkapan bulanan sesuai kebutuhan, membangun warung makan di Asrama

serta  memakan  catering  dari  teman-teman  yang pulang  ke  kampung halaman.

Selain itu, untuk menekan kebosanan mereka membuat kegiatan olahraga, serta

didukung oleh pihak kampus untuk mengadakan kegengan lomba. Para penghuni

asrama  mengaku  senang  dengan  adanya  kegiatan  tersebut  karena  dapat

menghapus  rasa  jenuh/bosan  selama  pandemi.  Selain  itu,  mereka  juga

mendapatkan bantuan berupa sembako dari kampus sehingga bisa meringankan

beban keuangan. Berikut bukti wawancara dari beberapa partisipan:

“Untuk  bertahan  hidup  di  asrama  mereka  lebih  banyak  ketring  karena
kebanyakan yang beasiwsa, terus yang bukan beasiswa di unit 7 sendiri, karana
banyak yang dapat beasiswa terus pulang” (R3)
“Ada  dapur  umum  di  kantor,  terus  ada  bantuan  juga  dari  satgas,  bantuan
sembako, beras, indomie dan telur” (R3)
“masak sendiri lebih hemat, masak sendiri kita bisa mengatur porsinya dan bisa
makan tiga  kali  sehari  sedangakan  kalau  beli  langsung  jadi  Cuma  dua  kali
sehari kadang kalua lapar ditahan – tahan dulu lihat uang tinggal seberapa”
(R3)

“pengiriman  uang  saya  pribadi  tidak  beratur,  tiap  bulannya  berbeda,  jadi
manajemen uang saya apa yang saya butuhkan dari pada keinginan saya.” (R6)
“Satu kamar kita dua orang, kadang kita patungan, kamu beli ini, aku beli ini
biar lebih irit.” (R6)

“Asrma itu membangun yang namanya kantin asor yang di bangun di samping
kantor asrama dengan harga yang cukup murah untuk mahasiswa” (R7)

“PR3 Cup mereka membuat itu di asrama, ada lomba badminton, catur, bulu
tangkis, Itu beberapa kegiatan agar mereka tidak jenuh” (R7)
“Yang membuat proposal kegiatan itu dari mahasiswa juga sendiri. Ada juga
kegitan sabtu ceriah seperti senam, sama hari jumat bergotong royong” (R7)

Selain  kegiatan  yang  diadakan,  kehidupan  di  asrama  juga  mengarah  ke

kebersamaan  yang  tinggi  sehingga  ini  membantu  para  penghuni  untuk  tetap

bertahan. Mereka juga memilih untuk tidak pulang karena mengkhawatirkan akan

menulari orang tua/keluarga ataupun diri sendiri karena kondisi pandemi. Berikut

lampiran wawancara:

“Saya merasa memang asrama disini ya luar biasa bukan hanya sebagai e
asrama membina kita supaya kita menjadi pintar atau rajin kuliah tidak,
tetapi disini yang ku lihat asrama memang seperti rumah, jadi kita di bina,
di  kontrol  secara  spiritual,  tidak  hanya  secara  akademik  saja.  Bahkan
kalua  kita  sakit,  kita  teman-teman  disini  saling  membantu,  kalau  sakit
mereka antar ke poliklinik, kalau memang itu bisa di rujuk ke rumah sakit
dan  yang jaga  tidak  lain  dari  teman kita  yang di  asrama kalau  bukan
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teman kamar, ya teman akrab dan menurut saya itulah rumah tidak habis
balas asrama” (R1)

“pergaulan  tidak  ada  permusuhan  tetap  jalani  hubungan  yang  baik,
membangun  hubungan  yang  baik  dengan  teman-  teman  asrama,
komunikasinya juga bagus, kalau ada perlu bantuan gitu tetap saya bantu”
(R1)

“Sebenarnya  pengen  pulang,  tetapi  karna  melihat  kondisinya  juga  kan
pandemi,  kalau  misalnya  saya  pulang,  tidak  tau  di  perjalanan  saya
terpapar atau tidak, saya tidak tau kan. Jadi lebih baik saya tinggal disini
dari pada pulang karena kalau sampai sana takut membawa virus kasihan
keluarga  di  sana.  Saya  ambil  keputusan  untuk  tetap  tinggal  di  asrama
suapaya sama – sama aman antara keluarga dan saya”(R6)
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