
BAB V

PEMBAHASAN

5.1.  Strategi bertahan hidup (survival  strategi) penghuni ASKARSEBA UKSW  di

masa Pandemi Covid-19. 

Ke delapan responden dalam penelitian ini adalah mahasiswa tahun ke 2 hingga ke 4 di

Universitas Kristen Satya Wacana. Ke delapan responden mengaku bahwa kondisi pandemi

seperti  ini  belum  pernah  dialami  sehingga  mereka  tidak  memiliki  pengalaman  dalam

menghadapinya.  Namun  hal  tersebut  tidak  membuat  mereka  menyerah  dan  putus  asa

melainkan berupaya untuk tetap bertahan selama pandemi berlangsung. Tentu upaya yang

dilakukan sesuai dengan pengertian konsep survival yaitu usaha mempertahankan hidup dari

situasi mendesak (Rusyana, 2005 : Gianawati 2012) dalam hal ini adalah kondisi pandemi

Covid-19. 

Ketika  pandemi  berlangsung,  banyak  perubahan  yang  dialami  di  antaranya  yaitu,

perubahan ekonomi, jam tutup pintu gerbang jadi lebih cepat, pembatasan jarak temu, tidak

diperbolehkan untuk berkerumun,  perubahan aktivitas  dalam kebutuhan pangan, dan lain-

lain. Hal ini sejalan dengan perspektif teori fungsionalisme Talcott Parson (1999), dimana

ketika masyarakat mengalami suatu perubahan pada suatu bagian maka akan memengaruhi

bagian/fungsi lainnya.  Pada hasil penelitian jelas terlihat pandemi Covid-19 menyebabkan

adanya penurunan pendapatan orang tua sehingga berdampak pada pengiriman biaya bulanan

untuk  anak-anak  yang  sedang  merantau  (para  penghuni  asrama).  Ketika  para  penghuni

asrama  mengalami  perubahan  finansial  maka  berdampak  pada  pola  konsumtif/kebutuhan

pangan mereka. Begitupun dengan pola aktivitas sehari-hari merekapun ikut terpengaruh.

Perubahan fungsi  dalam konsep hidup penghuni  asrama awalanya terasa sulit,  namun

seiring  berjalannya  waktu  mereka  mulai  terbiasa  dan  menemukan  berbagai  cara  untuk

menyesuaikan  diri  dengan  keadaan.  Hal  ini  sesuai  dengan  teori  AGIL  (Talcott  Parsons,

1999),  dimana  kesulitan  ekonomi  menuntut  mereka  untuk  memenuhi  kebutuhan  pangan

secara mandiri (memasak), atau mengurangi biaya konsumtif (makan di warung asrama yang

terbilang murah). Tahap ini sesuai dengan fungsi adaptasi menurut Talcott Parsons (1999),

yaitu  individu  berupaya  untuk  menyesuaikan  diri  dengan  lingkungan,  serta  mampu

menanggulangi situasi walau tidak sesuai dengan keinginannya.
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Proses adaptasi yang dilakukan oleh para penghuni asrama tentu bertujuan untuk tetap

bisa bertahan hidup selama pandemi berlangsung. Tahap ini sesuai dengan proses pencapaian

tujuan dan integrasi menurut Talcott Parsons (1999), para penghuni dan manajemen asrama

berusaha menemukan cara-cara untuk mengatasi kendala yang dihadapi.  Beberapa kegiatan

dibuat oleh para penghuni dan manajemen asrama yaitu kegiatan PR3 Cup, Kantin Asor dan

kegiatan olahraga lainnya. Kegiatan tersebut diatur dan dikelola oleh para penghuni asrama.

Kegiatan yang diterapkan disesuaikan dengan protocol kesehatan yang berlaku agar tetap

dapat berjalan karena sudah disesuaikan dengan kondisi. Proses ini juga bagian dari syarat

teori fungsionalis (Talcott Parsons, 1999), yaitu fungsi latency dimana system yang dibentul

dalam kelompok masyarakat harus bisa beradaptasi dengan lingkungan agar tetap mencapai

tujuan. Hal ini terlihat jelas dalam hasil penelitian di mana kegiatan olahraga dilaksanakan

dengan menggunakan masker serta menjaga jarak antar peserta, tentu ini merupakan hal baru

dalam suatu perlombaan, namun harus dilakukan agar tetap berjalan.
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