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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Siapakah diri saya? Untuk apa saya ada di sini? Apa yang akan 

saya lakukan dalam hidup ini? Bagaimana saya dapat berhubungan dengan 

orang lain? Bagaimana saya tahu pilihan saya sudah benar? Apa yang akan 

terjadi saat kematian? Semua orang bisa mempertanyakan hal-hal ini 

dalam hidupnya. Menurut  Pyszczynski, Greenberg,  Koole, Salomon, dan 

College (2010) pertanyaan eksistensial seperti ini bisa secara sadar 

ataupun tidak sadar dapat mengganggu individu. Hal ini karena setiap 

individu melihat persoalan hidup secara personal yang tidak terlepas dari 

konteks sosial dan budayanya masing-masing.  

Pertanyaan eksistensial dapat menjadi komponen dasar kondisi 

manusia yang memengaruhi pikiran, emosi dan tindakan. Timbulnya 

pertanyaan eksistensial dipengaruhi oleh perkembangan kognitif 

khususnya dalam postformal thought, mengenai hal abstrak termasuk 

meaning. Pemikiran mengenai meaning diproses pada reflective thinking 

yang lebih menonjol dan menjadi hal yang unik pada masa emerging 

adulthood (Mayseless & Keren, 2013). Masa emerging adulthood sendiri 

merupakan masa transisi dari remaja menuju dewasa, pada masa ini 

individu bukan lagi remaja namun juga belum dewasa sepenuhnya (Arnett; 

Furstenberg, dalam Papalia & Martorell, 2014). Rentang usia emerging 

adulthood dari 18-25 tahun, yang berarti mahasiswa berada dalam rentang 

usia tersebut dan turut mengalami masa transisi.  
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Berbagai transisi yang dialami oleh emerging adulthood dalam 

relasi, akademik maupun pekerjaan turut dirasakan dan diekplorasi juga 

oleh mahasiswa (Arnett, dalam Wood et al., 2018). Dalam relasi individu 

mengeksplorasi kehidupan percintaan, siklus putus dan memulai hubungan 

baru lagi dengan orang lain banyak terjadi pada masa ini (Arnett, 2014). 

Hal ini berdasarkan teori perkembangan psikososial dari Erik Erikson 

bahwa individu di tahap emerging adulthood berada pada tahap intimacy 

vs isolation. Pada tahap ini, individu memiliki tugas perkembangan untuk 

mempunyai hubungan yang mendalam dengan orang lain.  Selain dalam 

percintaan, mahasiswa juga mengeksplorasi atau memperluas pertemanan 

secara mendalam. 

Dalam hal akademik, pada awal semester adanya perubahan 

lingkungan yang baru membuat mahasiswa harus beradaptasi dengan cara 

belajar yang baru, tinggal sendiri, jadwal yang padat dan homesickness 

akibat jauh dari orang tua menjadi penyebab timbulnya depresi (Hidianto, 

2014). Selain itu, di semester akhir adanya berbagai kendala dalam 

penyelesaian skripsi juga dapat menjadi tantangan bagi mahasiswa 

(Prihatsanti, 2014). 

Disamping itu, dalam hal akademik tuntutan akademik IPK yang 

tinggi, persaingan yang ketat, tugas perkuliahan, ujian semester, 

praktikum, adaptasi dengan lingkungan baru, manajemen diri dan 

keuangan yang  kurang, gangguan hubungan interpersonal, ancaman drop 

out, dan salah memilih jurusan juga dialami mahasiswa (Kholidah & Alsa, 

2012). Berdasarkan data    Indonesia Career Center Network (ICCN) pada 
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tahun 2017 sebanyak 87% mahasiswa mengaku salah jurusan. Salah 

jurusan berdampak pada munculnya rasa kecewa dan menyesal, yang 

berakibat pada permasalahan akademis, menarik diri dari lingkungan 

karena tidak nyaman dengan situasi perkuliahan. Pada akhirnya tidak 

sedikit mahasiswa mengalami drop out karena tidak mampu bertahan dan 

mengatasi situasi tersebut. Data dari RISTEKDIKTI pada tahun 2018 ada 

21.605 atau sekitar 5% mahasiswa di seluruh Indonesia yang mengalami 

drop out (Kemenristekdikti, 2018). 

Dalam pekerjaan, usia emerging adulthood sudah memegang 

tanggung jawab dan sudah bisa membuat keputusan sendiri (Shanahan, 

Porfeli & Mortimer; Arnett, dalam Papalia & Martorell, 2014). Individu 

akan terus mencari pengalaman baru, walaupun pengalaman tersebut tidak 

selalu dianggap menyenangkan (Arnett, dalam Gallo & Gallo, 2011). 

Selain itu, individu juga mengambil keputusan yang berhubungan dengan 

masa depan dan bertanggung jawab akan keputusan itu (Arnett, dalam 

Gallo & Gallo, 2011). Bagi mahasiswa sendiri, mulai mengambil suatu 

tanggung jawab, seperti mengikuti berbagai organisasi dan kepanitian, 

mulai bekerja full time, bekerja sambil berkuliah, dan mengambil 

keputusan sendiri (Arnett, Zukauskiene, & Sugimura, 2014).  

Di tahap ini, bila individu tidak mampu mengatasi tantangan dan 

perubahan yang terjadi maka dapat terjadi krisis emosional atau respon 

yang negatif yang disebut sebagai quarter life crisis. Fenomena quarter 

life crisis adalah fenomena yang dialami oleh individu sebagai respon dari 

munculnya perubahan yang terjadi terus menerus, ketidakstabilan, rasa 
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panik akibat tidak berdaya, dan banyaknya pilihan yang ada (Robbins & 

Wilner, dalam Pinggolio, 2015). 

Berbagai tantangan yang dialami oleh mahasiswa juga tidak jarang 

mengakibatkan dilema pada masa ini bahkan sampai depresi dan yang 

paling ekstrim sampai mengakhiri hidup (Allison, 2010). Hasil survei yang 

dilakukan oleh Maulida (2012) menunjukkan bahwa prevalensi depresi 

pada mahasiswa lebih tinggi dibandingkan dengan populasi umumnya. 

Mahasiswa dari semester awal hingga semester akhir mengalami berbagai 

kondisi stress yang dapat berubah menjadi depresi (Suliswowati & 

Hasanat, 2011). Depresi ini bisa menjadi salah satu faktor untuk suicidal 

thought hingga suicidal.  

Hasil penelitian Peltzer, Yi dan Pengpid (2016) kepada mahasiswa 

S1 dari enam negara di ASEAN yaitu  Kamboja, Malaysia, Myanmar, 

Thailand, Vietnam, termasuk Indonesia menunjukkan 11,7% mahasiswa 

yang memiliki suicidal thought. Di Indonesia sendiri, penelitian ini 

dilakukan kepada mahasiswa di Yogyakarta sebanyak 231 partisipan yang 

menunjukkan 6,9% mahasiswa yang memiliki suicidal thought. Sementara 

itu, di Jakarta sendiri sekitar 34,5% mahasiswa yang memiliki suicidal 

thought (Prasetya, 2019). 

Suicidal thought hingga melakukan suicidal, bisa disebabkan oleh 

salah satu faktor kekosongan meaning dalam hidup, kehilangan arah dan 

tidak bisa berpikir panjang, merasa tidak ada lagi harapan serta alasan 

mempertahankan hidup lagi menjadi dampak yang ekstrim dari 

kekosongan meaning. Hal ini bisa membuat individu tidak lagi memiliki 
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kepastian apa yang harus diperbuat dan yang sepatutnya dilakukan dalam 

hidup. Biasanya ditandai dengan hilangnya minat, kurang inisiatif, serta 

perasaan hampa (Utomo & Meiyuntari, 2015).  

Menghadapi berbagai kondisi tersebut tak jarang membuat 

mahasiswa mempertanyakan meaning keberadaannya. Bukan hanya 

melaksanakan tugas perkembangan, mahasiswa juga mulai berpikir yang 

lebih reflektif, sehingga tidak jarang pertanyaan apa yang dilakukan 

sekarang, seperti buat apa susah-susah belajar? Apa gunanya mengikuti 

berbagai organisasi dan kepanitian? Apa maknanya menjalankan semua 

proses di perkuliahan? Bertanya-tanya mengenai tuujan hidup dan 

keberadaannya sekarang adalah hal yang wajar untuk dialami oleh 

mahasiswa. Mempertanyakan keadaan atau berefleksi mengenai situasi 

yang dialami (reflective thinking) merupakan hal yang penting yang 

menjadi syarat kemampuan individu untuk menginterpretasi meaning in 

life (Dewitte, Granqvist, & Dezutter, 2018). Memaknai keberadaan hidup 

atau meaning in life merupakan konsep mengenai maksud dan tujuan 

dalam kehidupan individu untuk memberi arti penting bagi kehidupan 

(Suyasa, 2008). Meaning in life berarti memiliki perasaan bahwa hidup 

dapat dipahami, punya tujuan dan signifikansi (George & Park, 2016).  

Pada mahasiswa, memiliki kesadaran akan meaning in life dapat 

menjadi hal yang penting. Mahasiswa yang memiliki meaning in life akan 

terlihat berbeda saat berespon di situasi sulit yang dihadapi. Mahasiswa 

akan tetap mampu bertahan dalam menghadapi situasi yang sulit karena 

memahami bahwa ada meaning yang akan didapatkan dari setiap kejadian 
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yang dihadapi. Adanya meaning in life pada mahasiswa dapat 

menimbulkan semangat untuk memperoleh tujuan untuk mencapai 

meaning yang dapat berdampak pada perbaikan pola pikir dan pola hidup, 

yang salah satunya adalah semangat untuk mengoptimalkan prestasi yang 

dimiliki dan menyelesaikan tugas tepat waktu (Prenda & Lachman, dalam 

Hidayat, 2018). Mahasiswa yang sadar pentingnya meaning in life 

cenderung lebih bisa menerima situasi yang sulit yang sedang dihadapi 

ataupun mampu menginterpretasi positif situasi sulit yang dihadapinya. 

Kemampuan untuk menginterpretasi kejadian yang sulit secara positif 

akan menghindarkan individu dari emosi negatif (Jim et al., dalam Suyasa, 

2008). Kesadaran ini dapat dikaitkan dengan psychological well-being 

individu yang baik (Suyasa, 2008).  

Menurut Steger, Frazier, Oishi, dan Kaler (2006) ada dua dimensi 

yang menggambarkan makna hidup yaitu presence of meaning dan search 

for meaning. Presence of meaning merupakan hasil yang diharapkan dari 

pencarian makna hidup. Hal ini bisa terjadi bila individu menyadari dan 

memahami meaning dirinya dan juga dunia. Artinya, individu paham akan 

keunikan dan dirinya dan tahu hal-hal yang akan dicapai dalam dunia. 

Begitupun halnya dengan mahasiswa, adanya presence of meaning 

membuat mahasiswa menjadi tahu apa yang sebenarnya dilakukan 

sekarang dan bersungguh-sungguh menjalankan tugasnya.  

Individu yang memiliki presence of meaning yang tinggi, akan 

memiliki gambaran konsep diri yang positif, yang membuat individu dapat 

memahami dan menerima aspek positif dalam dirinya. Punya tujuan yang 



 

 7 

 

realistis untuk dicapai, menganggap hidup sebagai sebuah proses serta 

mampu untuk memperlakukan dirinya dan orang lain dengan positif 

(Gumanti, dalam Sarikusuma, Hasanah, & Herani, 2012). Selain itu, 

individu ini juga lebih mampu untuk mengontrol diri, lebih mampu untuk 

membangun hubungan interpersonal dengan baik, kreatif, dapat 

menghargai diri sendiri dan orang lain (Snggy, dalam Muawanah, Suroso, 

& Pratiko, 2012).  

Sementara itu, search for meaning adalah proses yang penting dan 

dinamis dan aktif dalam mendapatkan sebuah makna dalam hidup. 

Individu akan berusaha mencari secara internal maupun eksternal meaning 

dalam hidupnya hingga dapat menemukan meaning. Namun disini 

individu yang telah menemukan meaning in life masih tetap bisa mencari 

untuk meningkatkan atau memperluas meaning hingga dirasa cukup 

(Steger et al., 2006). 

Individu dengan search for meaning yang tinggi, akan terus-

menerus mencari makna hidup. Individu ini akan cenderung merasa punya 

sedikit kontrol akan lingkungan dan kurang puas akan dirinya sendiri dan 

relasi sehingga akan cenderung mudah terpengaruh. Individu ini pun 

memiliki pikiran yang negatif mengenai dirinya yang pada masa lalu dan 

masa sekarang (Steger et al., 2011). Dalam hal ini bisa terlihat bahwa 

individu dengan search for meaning yang tinggi, memiliki konsep diri 

yang rendah,  sehingga kurang mampu untuk memahami diri dengan baik, 

seperti kekurangan atau kelebihan dana dirinya. Hal ini yang membuat 

individu terus melakukan usahs untuk memperoleh lebih banyak 
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pemahaman tentang meaning dan tujuan hidup (Steger et al., 2008) dan 

umumnya search for meaning terhubung dengan aspek emosi negatif, 

depresi dan neuroticism (Steger et al., 2006).  

Kedua dimensi meaning in life, memegang peran dalam proses 

individu pada masa emerging adulthood, untuk dapat memahami lebih 

dalam signifikansi dan tujuan untuk hidup dalam aspek personal, sosial 

dan menemukan meaning in life yang lebih dalam (Kiang & Fuligni, 

2010). Untuk itu, ketika menghadapi situasi baru ataupun kejadian baru, 

individu akan berusaha untuk menginterpretasi pengalaman, melihat 

kembali tujuan yang penting dan memahami diri sendiri serta orang lain 

(Krok, 2018). Pengalaman yang didapatkan dari setiap situasi baik itu 

menyenangkan ataupun tidak menyenangkan, seperti rintangan dan lain 

sebagainya dapat menciptakan meaning in life dalam hidup individu.  

Secara biologis, di saat individu mengalami rintangan ataupun 

ancaman, individu akan mengaktifkan behavioral attachment system, 

untuk mencari kenyamanan dari figure attachment (Mikulincer & Shaver, 

2007). Fraley (2019), memberikan penjelasan mengenai figure attachment 

yang mempunyai fungsi sebagai safe haven diantaranya untuk 

memberikan dukungan, kenyamanan dan penerimaan saat individu 

mengalami tekanan dan bisa juga sebagai secure base yang membuat 

individu percaya untuk mengeksplorasi dunia sekelilingnya (Agishtein & 

Brumbaugh, 2013). Hal yang sama dituliskan oleh Bowlby (dalam Shaver 

& Mikulincer, 2011), selama masa traumatis atau mengalami pengalaman 

yang mengancam kebanyakan orang mencari sosok yang dapat 
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memberikan dukungan. Pada akhirnya dapat mengarahkan kepada afirmasi 

dari figure attachment. 

Attachment merupakan hubungan yang pertama dan paling penting 

dimana individu belajar mengorganisir meaning (Marris, dalam Dewitte et 

al, 2018). Dalam hal ini, attachment menjadi permulaan untuk dapat 

memahami orang lain. Pengalaman interaksi awal dengan figure 

attachment menjadi dasar perkembangan representasi kognitif-afektif atau 

internal working model self dan other, yang akan membangun harapan 

anak akan masa depan, perilaku, emosi dan hubungan sosial (Dewitte et al, 

2018).  

Attachment sendiri merupakan sebuah ikatan emosi yang kuat, 

penting dan bermakna antara individu dengan orang lain (Bowlby, dalam 

Ahmetoglu et al., 2018). Attachment terus berkembang saat bayi sampai 

dewasa.  Pada saat bayi, orang tua sebagai primary caregiver, memiliki 

hubungan satu arah dan secara alamiah pada saat dewasa figure 

attachment bisa orang tua, teman sebaya, saudara ataupun pasangan 

(Agistein & Brumbaugh, 2013). 

Pada saat bayi, anak juga sedang mengembangkan internal 

working model atau sistem kepercayaan dan ekspektasi kepada figure 

attachment dalam memenuhi kebutuhan (Mikulincer & Shaver, 2007). 

Internal working model merupakan suatu pandangan positif ataupun 

negatif terhadap attachment figure (Bartholomew & Horowitz, dalam 

Myers, 2010). Jika figure attachment sensitif dan responsif, bayi akan 

belajar bahwa tidak apa-apa menunjukkan emosi negatif karena respon 
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yang bayi dapatkan dari figure attahment adalah sikap yang melindungi, 

menenangkan dan membuat rasa aman. Jika figure attachment tidak 

sensitif dan responsif maka ketika bayi menunjukkan emosi negatif dan 

respon yang diberikan tidak baik, bayi bisa melihat itu sebagai pengalaman 

tidak menyenangkan dan menyakitkan, sehingga anak mungkin tidak akan 

menunjukkan hal itu lagi (Mikulincer & Shaver, 2007).  

Saat dewasa atau disebut adult attachment pun dipengaruhi oleh 

internal working model. Namun pada adult attachment, individu mendapat 

rasa aman bisa dengan menggunakan representasi mental (Mikulincer & 

Shaver, 2007). Tanpa hadir secara fisik dan hanya membayangkan 

interaksi dengan figure attachment, sudah dapat memberikan rasa aman 

(Mikulincer & Shaver, 2007).  

Bowlby (dalam Otani, 2015) membagi internal working model 

pada adult attachment menjadi dua bagian yaitu internal working model of 

self dan internal working model of other. Dijelaskan lebih lanjut oleh 

Bartholemew (dalam Otani, 2015) internal working model of self dikaitkan 

dengan dimensi anxiety, yaitu penilaian individu kepada dirinya sendiri, 

seberapa berharga dan kompeten dirinya. Jika individu memiliki dimensi 

anxiety yang tinggi, maka akan memiliki model of self yang negatif yang 

membuat individu merasa tidak mampu dan bisa bergantung kepada orang 

lain. Sementara itu, internal working model of other dikaitkan dengan 

dimensi avoidance, yaitu penilaian individu terhadap orang lain apakah 

bisa dipercaya atau bisa diandalkan. Jika individu memiliki dimensi 
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avoidance yang tinggi, maka individu akan memiliki model of other yang 

negatif sehingga melihat orang lain tidak bisa dipercaya dan diandalkan.  

Jika dihubungkan dengan meaning in life, skema yang terbentuk 

dari figure attachment berdampak pada bagaimana individu memandang 

dirinya sendiri dan berdampak pada bagaimana individu memproses 

pengalamannya. Untuk itu, hubungan tersebut berkontribusi pada 

pemahaman meaning in life yang dikaitkan dengan internal working model 

dalam hubungan dengan attachment figure (Bodner, Bergman, & Cohen-

Fridel 2014). 

Meaning in life muncul dari pengalaman saat ini dan evaluasi 

pengalaman dari meaning system (Park & George, 2018). Meaning system 

ini hampir sama proses terbentuknya dengan internal working model yang 

terbentuk dari pengalaman masa kecil hingga dewasa. Jika dikaitkan 

dengan dimensi meaning in life pada mahasiswa dapat ditinjau dari  

pengalaman positif ataupun negatif dengan figure attachment.  

Bagi mahasiswa yang memiliki search for meaning yang tinggi, 

misalnya saat gagal dalam ujian, individu tersebut akan search for 

meaning dengan cara berbicara dengan teman-temannya ataupun dengan 

figure attachment mengenai situasi yang dihadapi. Dengan adanya 

percakapan tersebut, individu tersebut akan memperkuat hubungan sosial 

yang dapat membuat individu merasa ada meaning dalam hidupnya 

(Newman, Nezlek, & Thrash, 2016). Sementara bila mahasiswa yang 

avoidance yang tinggi dapat membuat individu menjadi sulit untuk 

membangun hubungan intim, akan sulit untuk bisa terbuka dengan 
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keadaannya (Chopik, Edelstein, & Fraley., 2013). Di sisi lain mahasiswa 

dengan dimensi anxiety yang tinggi ketika, mengalami hal yang dianggap 

sebagai ancaman justru akan datang kepada orang lain yang dianggapnya 

sebagai figure attachment meskipun dengan melebih-lebihkan sesuatu 

yang dianggap sebagai ancaman, sangat bergantung dengan figure 

attachment (Pascuzzo et al., 2015). 

Dari hal diatas dapat terlihat bagaimana contoh perilaku individu 

yang search for meaning dengan dimensi attachment yang dimiliki 

individu. Adanya attachment berdampak kepada individu mengevaluasi 

pengalaman yang dialami. Pengalaman dengan figure attachment dapat 

menjadi salah satu sumber meaning in life (Bodner et al, 2014). 

Mikulincer dan Shaver (2013), meninjau beberapa penelitian yang 

mendukung attachment berkontribusi pada meaning in life melalui proses 

psikologis seperti memiliki tujuan dan arah dalam hidup, identitas pribadi 

yang unik, dan keyakinan individu. Dari lahir sampai masa akhir hidup, 

adanya pengalaman rasa aman, diakui, dirawat, dan dihargai oleh orang 

lain akan membentuk cara pandang jangka panjang mengenai diri, 

hubungan, dan pembentukan meaning in life.  

Beberapa tahun terakhir, penelitian mengenai attachment style dan 

meaning in life telah dilakukan. Penelitian Bodner et al.  (2014), meneliti 

992 partisipan di Israel dari berbagai kelompok umur yang berbeda, 

menemukan bahwa individu yang memiliki secure attachment memiliki 

skor presence of meaning yang lebih tinggi. Hal ini sejalan dengan 

penemuan Mikulincer dan Shaver (2009), yang menyatakan bahwa 
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individu yang yang memiliki attachment secure akan memiliki 

peningkatan kesehatan mental dan berbagai aspek kesejahteraan yang 

berhubungan negatif dengan search for meaning dan berhubungan positif 

dengan presence of meaning (Steger, Oishi, & Kashdan, 2009).  

Penelitian serupa juga mengenai attachment style dan meaning of 

life  diperoleh oleh Reizer, Dahan dan Shaver (2013), yang meneliti 331 

partisipan di Israel, menemukan bahwa individu yang memiliki attachment 

secure (anxiety dan avoidance yang rendah) berhubungan dengan presence 

of meaning, sementara attachment anxiety secara khusus berkaitan dengan 

search for meaning. Berdasarkan hasil penelitian tersebut diketahui bahwa 

individu yang memiliki model of self yang negatif berkaitan dengan search 

for meaning yang lebih tinggi. Individu yang memiliki anxiety 

menunjukkan perasaan untuk mencari kenyamanan dalam relasi, mencari 

afirmasi dari orang lain (Mikulincer & Shaver, dalam Reizer, Dahan & 

Shaver 2013).  

Meaning in life berperan pada kebahagian untuk kehidupan yang 

lebih baik (Steger et al., 2009). Penelitian lainnya pun terus menemukan 

hubungan positif antara presence of meaning dengan fungsi psikologis 

yang positif, termasuk well- being, kepuasaan hidup dan pengaruh positif 

(Cohen & Cairns, 2012; Dezutter et al, 2013), selain itu level depresi yang 

rendah (Mascoro & Rosen, 2008) dan tingkat self esteem yang tinggi 

(Steger et al., 2006). Untuk itu, bagi mahasiswa yang memiliki meaning in 

life cenderung mampu untuk menginterpretasikan situasi sulit menjadi 
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lebih positif dan berkontribusi kepada well-being dan lebih percaya diri 

menghadapi tantangan.  

Di Indonesia sendiri penelitian mengenai meaning of life pada 

mahasiswa di Depok, menunjukkan adanya meaning in life menjadi salah 

satu faktor psikologis yang mempengaruhi kepuasaan hidup pada 

mahasiswa (Djaling & Purba, 2019). Selain itu meaning in life 

menurunkan kecenderungan individu mengalami masalah kecemasan, 

depresi, ketidakmampuan dalam menyesuaikan diri secara sosial, dan 

pengasingan diri (Ho, Cheung & Cheung, 2010). Adanya meaning in life 

juga dapat memberikan pengaruh berkurangnya suicidal thought 

(Kleiman, Adams, Kashdan, & Rishkind, 2013). Hal ini menunjukkan 

bahwa meaning in life diperlukan dalam menilai aspek kehidupan terkait 

diri sendiri, pencapaian, hubungan, pekerjaan, dan kesehatan (Djaling & 

Purba, 2019). 

Pada akhirnya peneliti tertarik untuk melihat pengaruh antara adult 

attachment terhadap meaning in life pada emerging adulthood khususnya 

pada mahasiswa. Namun pada penelitian ini, peneliti lebih berfokus 

kepada dimensi attachment bukan pada style attachment. Penelitian 

mengenai dimensi attachment dan meaning in life, masih jarang dilakukan 

di Indonesia, untuk itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini. 

Selain itu, hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian-

penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini partisipannya merupakan 

mahasiswa secara umum pada tingkat S1 dan D3 di daerah Jabodetabek. 

Peneliti memilih daerah Jabodetabek karena merupakan kota metropolitan 
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yang merupakan kawasan perkotaan inti yang memiliki keterkaitan secara 

fungsional (Vioya, 2010). Selain itu, berdasarkan persebaran mahasiswa 

yang ada di Indonesia, pulau Jawa menempati urutan pertama dengan 

jumlah mahasiswa sebesar 3.958.577 juta jiwa (Kemenristekdikti, 2017). 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang sudah peneliti paparkan diatas, 

masalah yang akan diteliti adalah “Apakah ada pengaruh yang signifikan 

antara adult attachment pada  meaning in life pada mahasiswa?” 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat 

pengaruh antara adult attachment dengan meaning in life pada mahasiswa.  

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Adapun manfaat teoritis dari penelitian ini yaitu diharapkan bahwa 

penelitian ini bisa memberi sumbangsih teoritis terhadap pengaruh antara 

adult attachment dengan meaning in life pada mahasiswa kepada ilmu 

psikologi khususnya ilmu psikologi perkembangan, psikologi positif dan 

cabang ilmu psikologi lainnya. Selain itu, diharapkan dengan adanya 

penelitian ini, sumber referensi penelitian menjadi bertambah dan dapat 

menjadi referensi penelitian selanjutnya.  

1.4.2 Manfaat Praktis  

1) Bagi mahasiswa secara umum, diharapkan melalui penelitian ini dapat 

membantu individu mengenai pentingnya relasi attachment yang 
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dimiliki untuk memaknai keberadaannya. Dengan demikian, penelitian 

ini bisa menjadi refleksi bagi mahasiswa dalam melihat attachment 

yang mereka miliki dalam berelasi dalam memandang meaning in life 

mereka.  

2) Bagi orang tua maupun pembaca lainnya, diharapkan dapat menjadi 

sumber informasi atau memberi gambaran mengenai meaning in life 

pada mahasiswa dan lebih memahami dan mengetahui dinamika 

individu yang sedang berada di masa emerging adulthood, khususnya 

mahasiswa. 

 


