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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan memiliki peranan yang sangat penting bagi kemajuan suatu 

bangsa. Oleh karena itu, pendidikan harus terus menerus diperbaiki baik dari 

segi kualitas maupun kuantitasnya. Oleh karena itu pemerintah memberikan 

bantuan untuk calon mahasiswa yang memiliki potensi akademik yang 

memadai dan kurang mampu secara ekonomi dengan biaya pendidikan 

mahasiswa miskin berprestasi yang selanjutnya akan ditulis dengan bidikmisi 

(Yusuf & Aloysius 2014). 

Beasiswa bidikmisi adalah program bantuan biaya pendidikan yang 

diberikan Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen 

Dikti) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi 

Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti) mulai tahun 2010 kepada mahasiswa 

yang memiliki potensi akademik yang memadai dan kurang mampu secara 

ekonomi (Yelizar & Susi 2014).  

Universitas X sebagai salah satu perguruan tinggi negeri yang berada 

dibawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi 

Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti) juga mendapat bantuan bidikmisi 

untuk mahasiswa miskin berprestasi. Bagi penerima Bidikmisi, program 

beasiswa tersebut sangat membantu untuk melanjutkan ke perguruan 
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tinggi. Penerima bidikmisi diberi kesempatan untuk memasuki perguruan 

tinggi di kota dengan gratis, bahkan juga mendapatkan uang saku atau biaya 

hidup. 

Syarat-syarat menerima bidikmisi berasal dari lulusan SMA/Sederajat, 

penerimaan bidikmisi yang lulus maksimal satu tahun sebelumnya, berstatus 

WNI, memiliki keterbatasan ekonomi, tidak menerima beasiswa lain 

bersumber dari APBD, lulus seleksi perguruan tinggi, pendapatan kotor 

gabungan orang tua/wali dibagi jumlah anggota keluarga maksimal 750 ribu 

setiap bulannya (Yusuf & Aloysius, 2014). Dengan demikian, mahasiswa 

bidikmisi dapat dikategorikan sebagai mahasiswa yang kurang mampu secara 

finansial. 

Sementara informasi dari kemenristek dikti tahun 2016, besaran biaya 

bidikmisi adalah sebesar 6.3 juta rupiah per-mahasiswa per-semester yang 

terdiri atas 2 komponen. Bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan sebesar 

Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) per-semester per-

mahasiswa. Bantuan biaya hidup yang dibayarkan ke rekening mahasiswa 

sebesar Rp 3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) per-semester 

per-mahasiswa yang ditetapkan dengan SK Rektor/Direktur.  

Apabila dilihat dari data diatas dapat diketahui bahwa ternyata uang yang 

diterima mahasiswa bidikmisi tersebut tidaklah besar dan bahkan mungkin 

kurang untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, termasuk biaya untuk 

kebutuhan selama kuliah. Ini selaras dengan hasil wawancara terhadap 
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beberapa mahasiswa bidikmisi pada tanggal 19 juni 2019. Dari hasil 

wawancara menurut YA, diketahui biaya hidup per bulan sebesar Rp 600.000,- 

dinilai masih kurang untuk memenuhi kebutuhan hidup di Inderalaya, 

Palembang. Selain itu, juga sempat terjadi keterlambatan pengiriman atau 

pencairan biaya hidup yang seharusnya diterima setiap bulan, sehingga tidak 

jarang mahasiswa bidikmisi mengalami kekurangan uang untuk memenuhi 

kebutuhannya sehari-hari. 

Dari hasil wawancara menurut HA, diketahui bahwa ternyata  ada 

beberapa mahasiswa penerima bidikmisi yang tidak layak secara 

perekonomian untuk menerima beasiswa bidikmisi karena sebenarnya mampu 

secara ekonomi. Kondisi meraka berkebalikan dengan kondisi penerima 

bidikmisi yang murni miskin secara finansial. Pada akhirnya uang bidikmisi 

tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi, seperti membeli Handphone, 

membeli pakaian, dan barang-barang diluar kebutuhan kuliah.  

Sementara menurut RNA bagi mahasiswa bidikmisi yang secara finansial 

miskin dan berasal dari luar kota Palembang, biaya hidup dirasa masih kurang, 

karena selain biaya makan sehari-hari, masih harus digunakan untuk menyewa 

kamar kost, biaya buku perkuliahan, dan lainnya. Oleh karena itu, tidak jarang 

mahasiswa bidikmisi memilih untuk tinggal di asrama yang biayanya lebih 

murah. Ada pula mahasiswa bidikmisi yang memilih tempat tinggal yang 

sederhana untuk menghemat biaya hidupnya. Kondisi-kondisi tersebut dapat 

menimbulkan kurangnya kepuasan hidup yang dirasakan oleh seorang 

mahasiswa bidikmisi, terutama dengan kemampuan ekonomi yang terbatas. 
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Kemiskinan atau tidak mampu secara finansial merupakan salah satu 

penyebab ketidakpuasan (Seligman, 2002). Kepuasan hidup berkaitan dengan 

evaluasi kognitif seseorang terhadap hidupnya dalam menikmati pengalaman-

pengalamannya di masa lalu maupun sekarang. Seseorang yang merasa puas 

terhadap masa lalu dan sekarang akan lebih dapat merasakan kepuasan hidup 

yang kemudian dapat berpengaruh terhadap kehidupan yang lebih positif di 

masa yang akan datang (Diener, 1984). 

Hurlock (1980) menambahkan bahwa kepuasan hidup dapat tumbuh pada 

diri seseorang apabila kebutuhan dan harapannya telah tercapai. Sedangkan 

kebutuhan dan harapan setiap orang pastilah berbeda sehingga kepuasan hidup 

yang dirasakan setiap orang juga berbeda walaupun mendapatkan stimulus 

yang sama (Seligman, 2002). Hal itu yang menyebabkan kepuasan hidup yang 

dirasakan setiap orang dapat berbeda-beda sesuai dengan subjektifitas masing-

masing individu (Anchor, 2010). 

Peneliti melakukan survei berdasarkan aspek-aspek kepuasan hidup 

menurut Diener, dkk (1999) yaitu, general statisfaction merupakan sebuah 

penilaian kepuasan hidup secara menyeluruh dan domain statisfaction 

merupakan sebuah penilaian terhadap beberapa aspek dalam kepuasan hidup 

yang meliputi penilaian kepuasan terhadap pekerjaan, keluarga, waktu luang, 

kesehatan, keuangan, dan kelompok . 

Berdasarkan hasil survei pada tanggal 4 Juli 2019 terhadap 11 mahasiswa 

penerima bidikmisi Universitas X diketahui sebanyak 100% merasa hidup 
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sangat tidak beruntung dibandingkan teman yang lainnya, hal ini menunjukan 

mahasiswa tersebut memiliki indikasi kepuasan hidup yang kurang baik. Hasil 

survey juga didapatkan sebanyak 54,5% tidak yakin bahwa dapat 

meningkatkan perekonomian keluarga, kemudian sebanyak 81,8% tidak 

membutuhkan saran dari keluarga dan teman untuk melanjutkan pendidikan 

ke perguruan tinggi. 

Survey selanjutnya diketahui sebanyak 90,9% menyatakan keuangan saat 

ini tidak mencukupi kehidupan sehari-hari, hal ini menunjukan kurangnya 

kepuasan terhadap keuangan, selanjutnya diketahui sebanyak 45,5% tidak 

memiliki cukup waktu untuk rekreasi, hal ini menunjukan kurangnya 

kepuasan terhadap waktu luang. kemudian diketahui sebanyak 45,5% kurang 

menikmati pertemanan saat ini, hal ini menunjukan kurangnya kepuasan 

terhadap kelompok, selanjutnya diketahui 45,5% sering mengalami sakit hal 

ini menunjukan kurang kepuasan terhadap kesehatan. 

Kepuasan hidup sendiri sebagai sebuah penilaian subjektif melibatkan 

unsur kesadaran diri pribadi (Duval & Silvia, 2002). Kesadaran diri adalah 

mampu memahami, menerima dan mengelola seluruh potensi untuk 

pengembangan hidup di masa depan (Dariyo, 2016). Kesadaran diri yang 

positif mendorong seseorang untuk mampu menerima kenyataan hidup, sebab 

dapat mengenali seluruh potensi kekuatan maupun kelemahan dalam dirinya 

(Thomasson, 2015), dan merasa puas terhadap kehidupannya (Heintzelman & 

King, 2014). 
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Kesadaran diri membuat seseorang dapat menghargai diri. Dengan 

demikian, dapat dikatakan bahwa kesadaran diri memberi pengaruh terhadap 

kepuasan hidup dalam diri seseorang, dengan kesadaran diri seseorang 

berupaya untuk mengetahui seluruh aspek hidup yang berhubungan dengan 

kelebihan maupun kekurangan dalam dirinya (Thomasson, 2015). Selain itu, 

kesadaran diri juga berfungsi untuk mengendalikan diri dalam upaya 

memenuhi kebutuhan hidupnya (Duval & Silvia, 2002). 

Peneliti melakukan wawancara terhadap beberapa mahasiswa penerima 

bidikmisi pada tanggal 6 agustus 2019. Dari hasil wawancara  menurut AU, 

diketahui bahwa kurangnya kesadaran mahasiswa mengenali emosi diri 

sendiri serta tidak tahu bagaimana cara mengembangkan kelebihan dan 

potensi yang dimiliki, sehingga mahasiswa tersebut tidak tahu apa yang harus 

dilakukan jika uang bidikmisi yang didapatkan tidak mencukupi untuk 

memenuhi kehidupan sehari-hari.  

Dari hasil wawancara menurut W, diketahui bahwa mahasiswa tersebut 

sering mengeluh karena hidup serba kekurangan. Mahasiswa tidak menyadari 

masih banyak yang ingin melanjutkan pendidikan keperguruan tinggi namun 

tidak bisa kuliah akibat faktor ekonomi dan tidak seberuntung mahasiswa 

penerima bidikmisi. Dari hasil wawancara menurut N, diketahui bahwa 

mahasiswa juga tidak berusaha mempertahankan nilai yang baik akibatnya 

nilai-nilai yang diperoleh selama perkuliahan tidak memuaskan, Hal ini 

menunjukan mahasiswa tersebut memiliki indikasi kesadaran diri yang kurang 

baik. 
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Peneliti melakukan survei berdasarkan aspek-aspek kesadaran diri 

menurut Thomasson (2015) yaitu, kesadaran emosi, penilaian diri secara 

akurat, dan percaya diri. Berdasarkan hasil survei terhadap 11 mahasiswa 

penerima bidikmisi Universitas Sriwijaya tanggal 4 juli 2019 diketahui dari 

aspek kesadaran emosi, sebanyak 81,8% menyatakan kadang merasa sedih 

melihat nasib dan keluarga yang kekurangan, sehingga bertekad melanjutkan 

kuliah, sementara dari aspek penilaian diri secara akurat diketahui bahwa, 

sebanyak 81,8% menyatakan merasa kondisi ekonomi tidak sebaik orang lain, 

sedangkan untuk aspek kepercayaan diri 36,4% tidak yakin dapat 

menyelesaikan studi tepat waktu. 

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan survei diatas terlihat bahwa 

kesadaran diri mempengaruhi kepuasan hidup seseorang. Dari uraian-uraian 

diatas maka, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul peran 

kesadaran diri terhadap kepuasan hidup mahasiswa penerima bidikmisi 

Universitas X. 
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B. Rumusan Masalah 

Apakah ada  peranan kesadaran diri terhadap kepuasan hidup mahasiswa 

penerima bidikmisi Universitas X? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui peran kesadaran diri terhadap kepuasan hidup mahasiswa 

penerima bidikmisi Universitas X. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Teoritis 

Memberi pengetahuan mengenai peran kesadaran diri terhadap 

kepuasan hidup mahasiswa penerima bidikmisi Universitas X dan 

diharapkan dapat menjadi sumbangan yang berguna bagi 

perkembangan ilmu psikologi, khususnya terkait dengan psikologi 

kepribadian  dan psikologi positif. 

2. Praktis 

a. Subjek penelitian 

Diharapkan memberi pengetahuan tentang pentingnya 

kepuasan hidup serta kesadaran diri dalam menjalani 

kehidupan sehari-hari untuk menjadikan hidup lebih bermakna.  
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b. Tempat penelitian 

Diharapkan menjadi tinjauan bagi Universitas X untuk 

kedepannya penerimaan mahasiswa baru jalur bidikmisi lebih 

ketat dan selektif dalam menyeleksi para calon mahasiswa yang 

memang benar-benar berhak menerima. 

 

E. Keaslian penelitian 

Sepengetahuan peneliti, penelitian tentang peran kesadaran diri 

terhadap kepuasan hidup mahasiswa penerima bidikmisi ini belum pernah 

dilakukan di Universitas X. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif 

yang di fokuskan pada bagaimana kesadaran diri dapat mempengaruhi 

kepuasan hidup. Berikut ini akan peneliti paparkan penelitian-penelitian 

dengan variabel yang terkait dengan variabel dalam penelitian ini. 

Salah satu penelitian yang terkait adalah Peran self awareness dan 

ego support terhadap kepuasan hidup pada  remaja Tionghoa yang diteliti 

oleh Agoes Dariyo. Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan data 

dengan menggunakan kuosioner yaitu self-awareness, ego support dan 

kepuasan hidup. Analisis data dengan menggunakan teknik regresi dan 

diketahui ada pengaruh Self-awareness terhadap kepuasan hidup, ada 

pengaruh ego support terhadap kepuasan hidup, dan ada pengaruh Self-

awareness dan Ego Support terhadap kepuasan hidup (Dariyo, 2016) 

Penelitian lain yang meneliti mengenai hubungan antara Konsep 

diri dan religiusitas dengan kepuasan hidup pada lansia  di desa Rendeng 
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kabupaten Kudus yang diteliti oleh Nadia Sekar Asih, Istar Yuliadi, 

Nugraha Arif Karyanta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian 

kuantitatif korelasional. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi 

linear berganda, terdapat hubungan antara konsep diri dan religiusitas 

dengan kepuasan hidup pada lansia di Desa Rendeng Kabupaten Kudus 

(Asih, dkk, 2015). 

Nurul Hidayatul Rohma meneliti tentang hubungan antara 

kepuasan hidup remaja dengan bersyukur pada siswa smait  Abu Bakar  

boarding school  Yogyakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah 

metode kuantitatif. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis 

korelasi product moment dari Pearson. Hasil penelitian menunjukkan 

koefisien korelasi r = 0,225 dengan nilai p = 0,163 (p>0,01) sehingga 

dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak terdapat korelasi yang  signifikan 

antara kepuasan hidup pada remaja denganbersyukur, sehingga hipotesis 

yang diajukan ditolak (Rohma, 2015). 

Hendra Sastrawinata, S.E.,MM meneliti tentang pengaruh 

kesadaran diri, pengaturan diri,  motivasi, empati,  dan keterampilan sosial 

terhadap kinerja auditor pada KAP di kota Palembang. Jenis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Hasil dari penelitian ini 

adalah Self-regulation, motivation, empathy and social skills auditori KAP 

tidak berpengaruh signifikan pada kinerja sebagian KAP auditor dengan 

independen variabel signifikansi p > 0,05. Self-awareness, self-setting, 

motivation, empathy and social skills KAP auditors secara bersamaan 
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memiliki efek yang signifikan pada penampilan dari Auditor KAP di 

Palembang (Sastrawinata, 2015). 

Penelitian lain yang meneliti tentang pengaruh kesadaran diri dan 

kematangan beragama terhadap komitmen organisasi karyawan RSUD 

Tugurejo Semarang yang diteliti oleh Agus Riyadi dan Hasyim Hasanah 

(2015). Penelitian ini mempergunakan metode analisis regresi simple 

untuk mengukur besarnya pengaruh antara kesadaran diri dengan 

komitmen organisasi dan kematangan beragama dengan komitmen 

organisasi, sedangkan untuk mengukur besarnya pengaruh kesadaran diri, 

kematangan beragama serta komitmen organisasi secara bersama-sama 

dipergunakan teknik analisa regresi berganda (Riyadi & Hasanah, 2015) 

Penelitian luar negeri yang meneliti tentang Purpose, hope, and life 

satisfaction in three age groups yang diteliti oleh Kendall Cotton Bronk, 

Patrick L. Hill, Daniel K. Lapsley, Tasneem L. Talib and Holmes Finch. 

penelitian ini meneliti hubungan antara tujuan, harapan, dan kepuasan 

hidup di antara 153 remaja, 237 orang dewasa yang muncul, dan 416 

orang dewasa (N ¼ 806). Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa telah 

mengidentifikasi tujuan hidup adalah terkait dengan kepuasan hidup yang 

lebih besar pada tiga tahap kehidupan ini (Bronk, dkk, 2015). 

Atuma Okpara, dan Agwu M. Edwin meneliti tentang self 

awareness and organizational performance in the Nigerian Banking sector. 

Penelitian ini meneliti hubungan antara kesadaran diri dan organisasi 

kinerja dalam industri perbankan Nigeria. Penelitian ini adalah survei dan 
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sampel untuk studi terdiri dari dua ratus sepuluh manajer bank di Selatan - 

Daerah selatan Nigeria. Data dikumpulkan terutama di kota-kota di mana 

kami memiliki konsentrasi tinggi bank melalui wawancara dan instrumen 

kuesioner ditemukan dapat diandalkan dengan nilai Alpha cronbach 0,7 

(Okpara & Edwin, 2015). 

Dari beberapa referensi penelitian dengan variabel yang terkait 

dengan penelitian yang peneliti angkat, tidak terdapat kesamaan dengan 

penelitian-penelitian terdahulu. Tidak terdapat kesamaan variabel-variabel 

yang diteliti dengan fenomena masalah yang hampir sama. Tidak terdapat  

kesamaan pada satu variabel (baik variabel terikat maupun variabel bebas), 

sehingga keaslian penelitian dapat di pertanggung jawabkan. 
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