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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

      Memiliki suatu karir yang baik dan menjanjikan merupakan suatu 

harapan atau impian yang diinginkan setiap mahasiswa. Dengan 

memperoleh karir yang dicita-citakan seorang mahasiswa diharapkan 

dapat memperoleh apa yang diinginkannya. Untuk memperoleh karir 

yang dicita-citakannya mahasiswa dituntut bekerja keras dan dapat 

menyelesaikan perkuliahaannya, mahasiswa diharapkan dapat 

memotivasi dirinya agar bertanggung jawab dengan apa yang dicita-

citakannya. Seiring dengan perkembangan zaman, semakin banyak 

mahasiswa yang menginginkan suatu karir yang baik untuk masa 

depannya. Mahasiswa terkadang tidak memikirkan segala  sesuatu yang 

berkaitan dengan cita-cita. Begitu banyak pilihan karir yang ada 

dihadapan mahasiswa. Hal tersebut menjadi persoalan tersendiri bagi 

mahasiswa, terutama bagi mahasiswa yang tidak mempunyai cita-cita. 

Latar belakang pemilihan karir mahasiswa merupakan hal menarik untuk 

dilakukan penelitian lebih lanjut. Banyak mahasiswa setelah lulus 

mempunyai karir yang tidak sesuai dengan yang dicita-citakannya.  

       Masa remaja adalah salah satu masa yang cukup penting dan 

menentukan perjalanan hidup seseorang. Banyak orang yang mengatakan 

bahwa remaja merupakan masa dimana seseorang anak manusia sedang 

mengalami sebuah transisi besar dalam rentang hidupnya. Transisi itu  
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merupakan perubahan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa yang 

akan mempengaruhinya kelak pada perkembangan psikis dan interaksi 

sosialnya. Menurut Sifah (2015, h.2) Remaja adalah suatu periode yang 

sangat unik dan menarik untuk dapat dikaji, terdapat beberapa pola 

kehidupan yang baru yang harus dipenuhi oleh individu pada masa ini. 

Remaja adalah salah satu fase didalam rentang perkembangan manusia. 

Masa remaja menurut Papalia, Old dan Feldman (dalam Sifah, 2015, h.2) 

bahwa masa remaja adalah masa dimana perjalanan dari masa kanak-

kanak ke masa dewasa ditandai dengan adanya suatu periode transisional 

panjang yang menunjukkan adanya suatu perubahan fisik, kognitif dan 

psikososial. 

       Memperkuat hal di atas, Tresya (2008, h.2) mengutip penelitian dari 

McCabe dan Barnett menemukan bahwa remaja yang tidak memiliki 

suatu harapan yang positif akan masa depannya dan tidak menyadari 

bahwa setiap hal yang dilakukannya akan berdampak pada masa depan 

seperti lebih banyak memiliki masalah dari hal pendidikan hingga 

kriminalitas yang pada akhirnya mengubah kehidupannya secara 

permanen.  

       Para ahli psikologi perkembangan membagi remaja menjadi dua 

yaitu remaja awal dan remaja akhir. Mahasiswa termasuk pada remaja 

akhir atau akan memasuki dewasa awal yang biasanya adalah suatu titik 

awal dimana orang muda memasuki masa dewasa ditentukan oleh 

pilihan-pilihan seperti harus melanjutkan akademik, karir, pasangan dan 

indentitas diri. Lebih lanjut Hurlock (1992, h.246) menyatakan bahwa 

masa dewasa adalah masa awal seseorang menyesuaikan diri terhadap 
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pola-pola kehidupan baru dan harapan-harapan sosial baru. Pada masa 

ini seseorang dituntut untuk memulai kehidupannya dengan memerankan 

peran ganda sebagai suami atau istri dan peran dalam dunia kerja. Hal ini 

sesuai dengan pernyataan dari Quinton, dkk. dalam McCabe dan Barnett 

(Tresya, 2008, h.3) perencanaan masa depan pada remaja akhir 

berkolerasi dengan pemilihan pasangan hidup yang baik dan penurunan 

tingkat tingkah laku bermasalah yang dilakukan remaja. Clausen dalam 

McCabe dan Barnett (Tresya, 2008, h.3), mengemukakan tentang 

penelitian yang dilakukannya bahwa remaja yang memiliki tujuan akan 

masa depan yang jelas, memiliki kemungkinan lebih besar untuk 

mengalami mobilitas sosial yang lebih tinggi. Wyman, Cowen, Work, 

Kerley dalam McCabe dan Barnet (Tresya, 2008, h.3) mengatakan 

bahwa seseorang yang memiliki perencanaan akan masa depan pasti 

memiliki penyesuaian sosial emosional yang positif dan locus of control 

internal.  

       Pada masa remaja mereka menghadapi revolusi fisiologis didalam 

diri dan harus menghadapi tugas-tugas perkembangan masa dewasa. 

Mereka sering kali diperlakukan tidak konsisten. Peran sebagai orang 

dewasa kadangkala dibebankan kepada mereka, tetapi mereka masih 

dilindungi layaknya anak kecil. Oleh karena itu mereka mengalami 

kekacauan peran dan identitas pada dirinya. Sesuai dengan 

pengungkapan Erikson (dalam Hurlock, 1992, h.208) bahwa masa 

remaja berada pada tahap perkembangan psikososial antara peroleh 

identitas versus kekacuan peran.  
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       Dengan adanya kekacuan peran dan identitas remaja, maka Erikson 

(dalam Hurlock, 1992,h.208) menyatakan bahwa tugas pokok seorang 

remaja adalah pembentukan identitas diri yang mantap. Pembentukan 

identitas ini melibatkan integrasi total dan ambis-ambisi dan aspirasi 

serta kualitas diri yang mereka peroleh sebelumnya. Oleh karena itu, 

untuk meningkatkan kualitas hidup remaja masa depan termasuk dalam 

perencanaan hidupnya. Mereka sudah mulai mampu membuat 

perencanaan-perencanaan bagi masa depannya, untuk mewujudkan 

impian-impian ideal mereka. Salah satu sekian perencanaan yang 

diinginkan seorang remaja adalah menyongsong masa depan serta 

merencanakan mengenai karier dan pekerjaan yang akan mereka tekuni 

nantinya.  

       Survey yang dilakukakn melalui instagram story pada tanggal 30 

Januari 2018 dengan jumlah 47 mahasiswa. Peneliti membuat pernyataan 

“ketika teman-teman memiliki suatu kebiasaan untuk berfoya-foya, 

menghambur-hamburkan uang, nongkrong dicafe berjam-jam, bertemu 

dengan teman. Apakah ketika teman-teman melakukan kegiatan seperti 

ini teman-teman dapat berfikir untuk menyelesaikan tugas utama teman-

teman yaitu kuliah? Dan apakah teman-teman juga memiliki niat untuk 

mengejar karir yang teman-teman cita-citakan dengan teman-teman 

berperilaku seperti diatas?” 37 mahasiswa menjawab memiliki niat 

untuk mengejar karir yang diinginkan dengan berperilaku seperti diatas 

dan 10 mahasiswa menjawab tidak memiliki niat untuk mengejar karir 

yang diinginkan dengan berperilaku diatas.  
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       Wawancara yang dilakukan pada tanggal 1 Februari 2018 di 

Universitas Katolik Soegijapranata Semarang oleh peneliti kepada dua 

responden dan peneliti mendapatkan jawaban yang berbeda-beda dari 

hasil survey tersebut, seperti halnya pada jawaban responden A yang 

menyatakan bahwa “aku enggak sefoya dan sehambur uang banget sih, 

tapi lumayan sering nongkrong berjam-jam. Semenjak kuliah dan 

merantau beda pulau sama orang tua ngebuat aku semakin dewasa dan 

mengerti posisi aku sebagai anak pertama. Aku ngerasa punya tanggung 

jawab lebih buat ngebuat adik aku lebih sukses daripada aku ya dengan 

cara membimbing dan membantu dia buat mensupport apa mimpi yang 

pingin digapainya termasuk biaya disana. Jadi setelah merantau aku 

merasa bisa belajar untuk makin tanggung jawab dengan segala 

urusanku dari hal perkuliahan hingga karir yang aku inginin nantinya 

setelah aku lulus”. Hurlock (1992, h.220) seorang remaja yang 

bertingkah seperti orang dewasa masih banyak juga yang bingung 

tentang apa yang akan mereka kerjakan dalam hidupnya setelah lulus 

dari pendidikannya. Sesuai dengan hasil survey yang dikatakan oleh 

responden B yang menyatakan bahwa “ya mending mikir jalan-jalan, 

nongkrong gitulah daripada karir nanti. Karir tu masih bisa dipikir 

sambil jalannya kuliah, kan belum mau lulus aja kok jadi masih 

santailah”. Melihat kedua responden menyikapi survey yang dibuat oleh 

peneliti, lain pula yang dikatakan oleh Hurlock (1992, h.221) bahwa 

remaja mulai memikirkan masa depan mereka secara bersungguh-

sungguh, walaupun keputusan yang mereka buat saat ini tidak langsung 

menentukan jenis pekerjaan yang akan mereka jalani.  
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       Havighurst (1953, h.257) mengungkapkan bahwa salah satu tugas 

remaja yaitu memilih dan mempersiapkan karir. Banyak ditemukan 

bahwa remaja yang tidak memperdulikan hal tersebut justru lebih sering 

menghabiskan waktunya untuk kesenangan belaka. Hal tersebut yang 

membuat mahasiswa menjadi malas untuk menggapai cita-cita karir yang 

diinginkannya. Mengutip dari artikel (Asia, 2017) “mahasiswa semakin 

mendekati tingkat akhir semakin malas karena salah satunya adalah 

tugas akhir yang membuat dirinya untuk bermalas-malasan. Padahal 

awal semester sering masih semangat-semangatnya untuk menggapai 

cita-cita karir yang diinginkan”. Bellak dalam Furhamman (Retnowati, 

2017, h.1) mengkaitkan dengan perkembangan masa kini yang berkaitan 

dengan adanya globalisasi dalam hal teknologi yang dapat merubah gaya 

hidup mahasiswa. Ketidakmampuan mahasiswa untuk mengikuti gaya 

hidup tersebut akibatnya mahasiswa memiliki rasa malu, gagal, 

kehilangan harga diri dikarenakan adanya masalah benturan terkait 

dengan kebudayaan luar. Arnet (dalam Upton, 2012, h. 218) memiliki 

pendapat yang berbeda bahwa masa dewasa awal merupakan usia dengan 

berbagai kemungkinan dimana banyak orang muda yang merasa optimis 

dengan rencana-rencana masa depan mereka. 

       Melihat mahasiswa memiliki rencana karir kedepan sangatlah 

mungkin untuk dapat mencapai harapan atau cita-cita karir yang 

diinginkan. Survey  Antariksa (2018, diunduh 5 Maret 2018) didapatkan 

data bahwa gen z atau gen yang berada pada tahun kelahiran 1995 dan 

seterusnya, terdapat 32% dari 1001 peserta didik menyatakan bahwa 

adanya keinginan untuk mencari pekerjaan yang mereka inginkan setelah 
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lulus nantinya dan 38% dari 1001 peserta didik yang sedang menempuh 

jenjang perkuliahan menyatakan bahwa dirinya percaya dengan 

perguruan tinggi yang sedang ia jalani saat ini untuk mempersiapkan 

karirnya kedepan.  

       Sadarjoen (dalam Rufaidah, 2010, h.19) menyatakan banyak remaja 

yang menjalani hari-hari dengan santai, tanpa terarah, mengikuti alur 

seperti halnya air mengalir tanpa arah yang jelas. Sosok remaja seperti 

perahu limbung tanpa arah yang akhirnya menjadi suatu kesenangan 

sebagai pengarah utama dalam kehidupan sehari-hari mereka. Akibat 

dari pengaruh tersebut terkadang remaja cenderung untuk malas belajar, 

malas berpikir bahkan cenderung lari dari sebuah permasalahan. 

Permasalahan ini banyak sekali terjadi pada kalangan remaja, salah 

satunya dengan adanya pengaruh gaya hidup budaya luar, akibat 

pengaruh gaya hidup budaya luar remaja lalai akan hal tanggung 

jawabnya untuk menggapai apa yang dicita- citakannya. Permasalahan 

ini menjadi suatu perhatian penting bagi seorang pendidik (dosen) 

sebagai pendukung dalam memperoleh cita-cita karir atau sering disebut 

sebagai aspirasi karir.  

       Aspirasi karir berasal dari kata aspire yang berarti cita-cita atau 

menginginkan. Kamus KBBI (Bahasa, 2018) aspirasi diartikan sebagai 

suatu harapan dan tujuan untuk keberhasilan pada masa yang akan 

datang. Purnawati (dalam Sifah, 2015, h.2) aspirasi merupakan keinginan 

atau ambisi sungguh-sungguh untuk keberhasilan di masa mendatang 

yang memiliki arah dan tujuan yang baik untuk mencapai kemajuan 

tertentu. Johnson & Rojewski (dalam Andreassen, 2016, h.16) aspirasi 
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karir diartikan sebagai career aspiration are an individual’s point-in-

time expressions of educational and occupational goals. Dari beberapa 

pengertian diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa aspirasi 

merupakan cita-cita dan harapan individu untuk memperoleh 

pengalaman atau kegiatan yang berkaitan dengan pekerjaan sehingga 

tercipta suatu sikap dan perilaku tertentu pada individu. 

       Menurut Santrock (2003, h.483) aspirasi karir sebenarnya dimulai 

sejak umur 11 tahun hingga 17 tahun. Akan tetapi, pada usia 17 tahunlah 

aspirasi karir mulai realistis serta individu dapat menyesuaikan keadaan 

dan kemampuan mereka. Sebab pada usia tersebut adalah sebuah transisi 

dari tahap fantasi masa kecil ke tahap pengambilan keputusan realistis 

dari masa dewasa awal. 

       Cantril (dalam Tresya, 2008, h.3) menyatakan aspirasi karir  

terbentuk dari hal yang dianggap berarti didalam hidup seseorang. 

Asumsi ini berarti menganggap dalam hidupnya dipelajari oleh individu 

dari lingkungannya dan dalam diri sendiri. Hurlock (dalam Tresya, 2008, 

h.3) mengatakan bahwa pembentukan aspirasi karir dipengaruhi oleh 

faktor lingkungan dan faktor diri sendiri. Faktor lingkungan terdiri dari 

nilai yang dipelajari di lingkungan, tekanan keluarga, tradisi budaya, 

harapan kelompok disekitar, dan media massa. Sementara faktor diri 

sendiri terdiri dari intelegensi, minat, jenis kelamin, dan karakter pribadi. 

       Aspirasi karir adalah salah satu hal yang mengacu individu untuk 

mengungkapkan tujuan karir yang diinginkannya. Aspirasi karir remaja 

telah dipandang sebagai faktor penentu yang berpengaruh dalam pilihan 
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karir jangka panjang dan karir jangka pendek. Hurlock (1992,h.223) 

menyatakan bahwa aspirasi terdiri dari tiga aspek yaitu cita-cita, hasrat 

dan ketetapan hati. Banyak sekali ditemukan pada mahasiswa di era 

globalisasi ini yang tidak memiliki sebuah cita-cita karir yang untuk 

kedepannya. Hal tersebut dibuktikan oleh Genda dan Adachi (Smith, 

2014, h.121) menyatakan bahwa banyak anak muda termasuk pada 

mahasiswa yang tidak banyak memiliki cita-cita karir yang jelas serta 

tidak tau bagaimana untuk membentuknya.  Selanjutnya,  banyak sekali 

ditemukan pula pada mahasiswa yang tidak memiliki keinginan yang 

baik untuk karir kedepannya begitu pula terhadap suatu standart 

pencapaian yang baik bagi mahasiswa untuk karir yang lebih baik 

kedepannya. Oleh sebab itu, beberapa aspek tersebutlah yang 

menyebabkan mahasiswa tidak memiliki aspirasi karir yang baik 

kedepannya.  

       Nalil Faridah (Suhendarto, 2016, h.5) menyatakan bahwa individu 

yang memiliki aspirasi karir yang tinggi, maka semakin tinggi pula 

harapan dan cita-cita terhadap suatu karir dan cenderung berusaha untuk 

memaksimalkan potensi yang dimiliki dalam suatu pemilihan karir. 

Namun sebaliknya, jika individu memiliki suatu tingkat aspirasi yang 

rendah maka akan semakin rendah pula usaha untuk memaksimalkan 

potensi yang dimilikinya. Semakin tinggi aspirasi individu semakin 

tinggi pula potensi yang dimiliki individu dalam pilihan karir 

kedepannya. Hal ini dapat dibuktikan jika seorang mahasiswa memiliki 

aspirasi yang tinggi, secara tidak langsung mahasiswa akan selalu 

membuat tugas, datang tepat waktu dan mengikuti perkuliahan secara 
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bersungguh serta memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan tugas 

akhir atau skripsi untuk mendapatkan gelar sarjanya dalam 

mempersiapkan karir kedepannya. 

       Faktor-faktor yang mempengaruhi aspirasi karir meliputi dua faktor 

yaitu faktor pribadi yang terdiri dari intelegensi, minat pribadi, 

pengalaman masa lampau, pola kepribadiam, nilai pribadi, jenis kelamin, 

kompetisi dan latar belakang ras, untuk faktor lingkungan terdiri dari 

ambisi orang tua, harapan orang tua, dorongan keluarga, urutan kelahiran 

tradisi budaya, nilai sosial yang bervariasi dengan bidang prestasi dan 

media massa. Salah satu faktor yang sangat berperan sekali terhadap 

aspirasi karir yaitu minat pribadi. Gaya hidup hedonisme merupakan 

salah satu bagian dari minat pribadi. Minat pribadi adalah suatu minat 

yang timbulnya dari dalam diri individu tergantung dari beberapa hal 

yang mempengaruhinya seperti jenis kelamin, bakat, lingkungan 

keluarga dan juga lingkungan sepermainan. Kotler (1988, h.241) Gaya 

hidup hedonisme seseorang dapat diungkapkan melalui kegiatan, minat, 

dan pendapat seseorang. Oleh sebab itu, ketika mahasiswa yang memiliki 

aspirasi karir yang baik dikarenakan adanya minat pribadi tersebut yang 

berkaitan dengan gaya hidup hedonisme terkadang mahasiswa tidak 

memikirkan harapan karir yang baik untuk kedepannya, karena gaya 

hidup hedonisme dengan mudahnya dapat mempengaruhi mahasiswa. 

       Menurut Susianto (dalam Sarlina, 2016, h.14) gaya hidup hedonisme 

adalah pola hidup yang mengarahkan pada semua aktivitasnya hanya 

untuk mencari kesenangan hidup. Aktivitas tersebut lebih sering 

menghabiskan waktu diluar rumah, lebih banyak bermain, senang 
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keramaian kota, senang membeli barang-barang mewah, serta selalu 

ingin menjadi suatu perhatian banyak orang.  

       Menurut Eramadina (dalam Pontania, 2016, h.2) Gaya hidup 

hedonisme memiliki sifat dan karakteristik perilaku atau budaya yang 

menginginkan keseluruhan kehidupan penuh dengan kesenangan- 

kesenangan yang bisa dirasakan dan memuaskan keinginan, sehingga 

tujuan akhir dari kehidupan ini adalah kesenangan. Dalam 

perkembangannya, gaya hidup hedonis cenderung menyerang remaja. 

Karena pada masa remaja, individu sedang dalam keadaan mencari jati 

diri. Seperti halnya banyak mahasiswa yang masih bersantai dan sering 

menghabiskan waktu diluar seperti menongkrong, berjalan-jalan di mall, 

berbelanja dan lain-lain tanpa memikirkan hal pendidikan yang saat ini 

sedang ia tempuh untuk mendapatkan gelar sarjananya. 

       Survey yang diungkapkan oleh Masrukhi melalui Kompas (Ulfah, 

h.287) bahwa 10% mahasiswa merupakan mahasiswa idealis. Sedangkan 

90% merupakan mahasiswa hedonisme. Hal ini menjelaskan bahwa 

banyak mahasiswa yang berorientasi pada kehidupan glamour dan 

bersenang-senang saja. 

       Individu yang bergaya hidup hedonisme cenderung memiliki nilai 

kenikmatan, harta benda, dan hiburan. Gambaran mengenai gaya hidup 

hedonisme menampakkan ciri khas pada remaja yang dengan 

mengerjakan aktivitasnya secara bersama-sama dengan cara 

menongkrong bersama. Pada halnya, mahasiswa yang memiliki gaya 

hidup hedonisme lebih sering mengunjungi hiburan dunia malam dan 
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tidak memikirkan tentang pendidikannya. Mengutip penelitian Praja dan 

Damayanti (dalam Azizah&Indrawati, 2015, h.158) bahwa mahasiswa 

yang mengarah ke gaya hidup hedonisme memiliki pergaulan bebas 

seperti menikmati dunia malam dengan mengunjungi diskotik dan 

tempat hiburan malam, mengkonsumsi minuman keras bahkan narkoba. 

Hal seperti inilah yang membuat mahasiswa tidak memikirkan 

pendidikannya untuk mempersiapkan tekad kedepan dan hanya 

memikirkan hal senang saja. Deriansyah dan Anita  (Yuliyasinta & 

Edwina DS, h.345) Dampaknya bagi mahasiswa adalah adanya 

penurunan motivasi, prestasi belajar, perubahan pola hidup menjadi 

matrealistis, serta perubahan pola pikir menjadi pragmatis dan acuh tak 

acuh yang menjadi mahasiswa tidak memiliki aspirasi karir.  

       Penelitian sebelumnya tentang tingkat aspirasi karir ditinjau dari 

jenis kelamin, jurusan dan daerah tempat tinggal dengan jumlah 

responden 245 siswa dengan penelitian ini menggunakan pendekatan 

kuantitatif untuk jenis komparatif deskriptif. Hasil analisis data 

menunjukkan bahwa tidak terdapat interaksi yang signifikan antara jenis 

kelamin, jurusan dan daerah tempat tinggal  (Sofyan, Yusuf, & Daharnis, 

2013, h.20).  

       Dalam penelitian lain yang berjudul aspirasi karir siswa sma 

berdasarkan status sosial ekonomi dan gender menunjukkan bahwa 

penelitian dengan jumlah responden 234 siswa dengan menggunakan 

metode diskriptif kuantitatif, didapatkan bahwa secara umum tidak 

memiliki perbedaan yang signifikan antara aspirasi karir siswa 

berdasarkan status sosio ekonomi dan gender (Widiastuti, 2017, h.109). 
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       Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengetahui 

Hubungan Antara Gaya Hidup Hedonisme dengan Aspirasi Karir 

Mahasiswa. 
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A. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan, maka tujuan 

penelitian tersebut yaitu untuk mengetahui hubungan antara gaya 

hidup hedonisme dengan aspirasi karir mahasiswa.  

 

B. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis  

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk pengembangan 

psikologi, khususnya psikologi perkembangan kepribadian dan 

psikologi pendidikan yang berkaitan dengan gaya hidup 

hedonisme dengan aspirasi karir mahasiswa. 

2. Manfaat Praktis  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta 

menjadi acuan untuk memperbaiki aspirasi karir mahasiswa 

terutama dalam kaitannya dengan gaya hidup hedonisme  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 


