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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Menurut Dariyo (2004), mahasiswa adalah calon ilmuwan muda yang sedang 

belajar suatu disiplin ilmu pengetahuan agar dapat menjadi seorang ahli yang 

professional dan tekun dalam pengembangan ilmu di kemudian hari. Masa 

emerging adulthood merupakan salah satu tahapan kehidupan dimana individu 

tidak bergantung kepada orang tua seperti masa anak-anak dan remaja namun 

belum sepenuhnya menjadi dewasa (Arnett, 2012) 

 Menurut Arnett (2004), individu yang berada pada tahap emerging adulthood 

masih berada dalam proses pencarian berbagai arah kehidupan, salah satunya 

terkait dengan masa depan. Pada masa emerging adulthood, individu masih 

mengeksplorasi jalur karir yang ingin diambil, apa yang diinginkan, dan gaya 

hidup yang ingin diadopsi, seperti hidup melajang, hidup bersama, atau menikah 

(Santrock, 2011). Mahasiswa dengan rentan usia 18 -25 tahun termasuk dalam 

golognan emerging adulthood.. Dalam tahap perkembangan ini, mahasiswa dapat 

melewatinya dengan baik dan ada juga yang tidak. Mahasiswa yang dapat 

melewati tahap perkembangan dengan baik ada hubungannya dengan bagaimana 

dia memaknai hidupnya. 

Hidup yang bermakna adalah satu dari beberapa tujuan hidup manusia. 

Banyak faktor di dalam hidup manusia  yang memotivasi seseorang untuk 

menjadi bermakna dalam hidupnya (Bastaman, 1996). Seseorang bisa memenuhi 
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kebutuhan hidup bermakna ketika orang tersebut bisa memegang kontrol 

hidupnya. Kebermaknaan hidup didasari dengan cara seseorang menentukan 

keputusan dalam hidupnya itu sendiri.  

Kebermaknaan juga merupakan kekuatan hidup yang mendorong seseorang 

untuk memiliki sebuah komitmen kehidupan. Makna hidup itu sendiri adalah hal-

hal yang memberikan nilai khusus bagi seseorang, yang bila berhasil dipenuhi 

akan menyebabkan kehidupan dirasakan berarti dan berharga yang pada akhirnya 

akan menimbulkan penghayatan bahagia. Sebaliknya jika hasrat untuk hidup 

bermakna tidak dapat terpenuhi akan menyebabkan kehidupan tidak bermakna 

(meaningless) (Bastmana,2007). Maka dari itu, peneliti ingin mengangkat tema 

tentang kebermaknaan hidup mahasiswa karena pentingnya saat mencari jati diri 

dan memaknai hidup saat remaja atau mahasiswa. Frankl (Koeswara, 1992; 

Bastaman, 2007) menyimpulkan bahwa makna hidup bisa ditemukan melalui 

realisasi tiga nilai, yaitu Nilai Kreatif yang realisasinya melalui berbagai kegiatan 

seperti berkarya, bekerja yang menghasilkan, potensi dapat tersalurkan, interaksi 

sosial serta melaksanakan tugas dan kewajiban sebaik-baiknya dengan penuh 

tanggung jawab. Mahasiswa perlu untuk bisa memaknai hidupnya karena bila 

makna hidup ini berhasil ditemukan dan dipenuhi akan menyebabkan kehidupan 

jadi bermakna dan berharga yang nantinya akan menimbulkan perasaan bahagia di 

dalam hidupnya.  Kebahagiaan adalah ganjaran atau akibat samping dari 

keberhasilan seseorang memenuhi makna hidup (Bastaman, 2001). 
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1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan  

masalah sebagai berikut: 

Bagaimana gambaran kebermaknaan hidup pada mahasiswa universitas X 

di Surabaya? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana gambaran 

kebermaknaan hidup pada mahasiswa universitas X di Surabaya. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi : 

Manfaat Teoritik : 

● Menambah referensi untuk penelitian selanjutnya terkait dengan 

topik makna hidup. 

Manfaat Praktik : 

 Bagi Mahasiswa, penelitian ini dapat membantu mahasiswa untuk 

mengetahui makna hidup mereka sehingga mereka menjadi lebih 

bertanggung jawab dan lebih fokus pada tujuan hidup mereka 

sebagai mahasiswa.


