
BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Rencana Hidup

Individu dapat memilih untuk menghabiskan waktu sepanjang hidupnya

dimana saja, akan tetapi individu tersebut tetap membutuhkan rencana hidup.

Kebanyakan dari individu tidak suka untuk memikirkan mengenai umurnya ke

depan dan hanya sedikit yang memiliki  rencana untuk menghadapi hidup di masa

yang akan datang. Individu dapat merencanakan hal-hal spesifik untuk menjaga

kebahagiaan, kesehatan, dan keuangan di masa yang akan datang. (American

Psychological Association, 2005).

Life plan atau rencana hidup menurut Adler adalah gaya hidup seseorang,

termasuk khayalan pembimbingnya, usaha-usaha unuk mencapai superioritas, dan

upaya merasionalisasi kegagalannya (Chaplin, 2008). Rencana hidup adalah

usaha-usaha yang dilakukan untuk mewujudkan rencana hidup yang diinginkan

dan mengupayakan hal-hal untuk dapat mengatasi kegagalan yang akan dihadapi.

Perencanaan,  sebagai salah satu strategi dalam memanajemen hidup, merupakan

salah satu cara individu dalam mengendalikan dan mengatur hidupnya. Rencana

masa depan dapat diartikan sebagai laporan diri, orientasi dalam memanajemen

rencana hidup untuk masa depan (Prenda & Lachman, 2001).

Pada dasarnya sumber utama dalam merencanakan hidup berasal dari

mimpi, tujuan hidup, strategi dan pengalaman hidup. Faktanya, merencanakan

kehidupan dan memanajemen hidup adalah salah satu cara dalam mencapai
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kesuksesan. Merencanakan berarti mempersiapkan rangakaian tindakan untuk

mencapai beberapa tujuan yang diinginkan (Bamboo, 2010).

Perencanaan masa depan adalah istilah yang digunakan untuk

menggambarkan suatu kegiatan yang mungkin dilakukan individu untuk masa

depan mereka. Perencanaan masa depan berpusat pada menciptakan visi untuk

masa depan dan menjelajahi bagaimana visi tersebut dapat terwujud. Perencanaan

masa depan memperhitungkan semua wilayah kehidupan yang akan

dipertimbangkan oleh siapapun yang berpikir bagaimana mereka bisa membangun

kehidupan yang baik bagi diri mereka sendiri dan orang-orang yang ada di dalam

hidupnya (Australian Capital Territory, 2013)

Rencana dalam kenyataannya seperti peta. Mengikuti perencanaan berarti

kita dapat melihat berapa banyak kemajuan yang dialami dalam mencapai tujuan,

dan seberapa jauh perjalanan kita dalam mencapai tujuan. Rencana hidup

menyajikan apa yang kita butuhkan dalam hidup, membangun reputasi, dan

meningkatkan kualitas hidup (Glint, 2006).

Membuat perencanaan memang sulit, apalagi jika rencana itu untuk masa

depan. Rencana hidup adalah sebuah proses yang memandu dalam mengambil

satu persiapan untuk sepanjang kehidupan, membantu dalam memperjelas mimpi,

tujuan, talenta, tantangan, dan mengidentifikasikan langkah-langkah yang

dibutuhkan untuk menciptakan kehidupan yang diinginkan (Bamboo, 2010).

Jadi rencana hidup yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana

individu mengambil suatu keputusan untuk menjalankan hidup di masa depan,

strategi ataupun langkah-langkah untuk mewujudkannya serta dapat



merasionalisasikan kemungkinan-kemungkinan resiko yang akan dihadapi ketika

menjalankan rencana hidup tersebut dan upaya-upaya untuk mengatasinya.

Merencanakan kehidupan termasuk juga ke dalam salah satu tugas

perkembangan individu pada masa dewasa dini. Masa dewasa dini dimulai

dimulai pada umur 18 tahun sampai kira-kira umur 40 tahun, saat terjadinya

perubahan-perubahan fisik dan psikologis yang menyertai berkurangnya

kemampuan reproduktif (Hurlock, 1990).

Secara umum, individu yang berada pada masa dewasa dini (young ) ialah

mereka yang berusia 20-40 tahun. Menurut seorang ahli psikologi perkembangan,

Santrock (2002), individu dewasa dini berada pada masa transisi, baik transisi

secara fisik (physically trantition) transisi secara intelektual (cognitive trantition),

serta transisi peran sosial (social role trantition).

Dewasa dini yang dimaksud dalam penelitian ini adalah individu yang

berstatus sebagai mahasiswi. Dalam peraturan pemerintah RI no 30 tahun 1990,

mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di perguruan tinggi

tertentu (Husna, 2006). Sedangkan pengertian mahasiswa menurut Kamus Besar

Bahasa Indonesia (KBBI) mahasiswa adalah orang yang belajar di perguruan

tinggi (http//:kbbi.web.id).

Menurut UU RI no. 20 tahun 2003 tentang  Sisdiknas bab VI bagian ke-4

pasal 19 bahwasanya mahasiswa sebenarnya sebutan untuk siswa atau murid yang

telah sampai pada jenjang pendidikan tertentu dalam masa pembelajaran.

Sedangkan seara harfiah, mahasiswa terdiri dari dua kata, yaitu “maha” yang

berarti fungsi dan “siswa” yang berarti subjek pembelajaran..



Mahasiswa menurut Parinduri (2013) adalah status yang disandang oleh

seseorang karena hubungannya dengan perguruan tinggi yang diharapkan menjadi

calon-calon intelektual. Dari beberapa pengertian di atas, mahasiswa dapat

diartikan sebagai indivudu yang belajar dan terdaftar di perguruan tinggi yang

diharapkan menjadi calon-calon intelektual. Sedangkan mahasiswi adalah

individu perempuan yang belajar dan terdaftar di perguruan tinggi yang juga

diharapkan menjadi calon-calon intelektual.

Dewasa dini merupakan suatu masa penyesuaian terhadap pola-pola

kehidupan yang baru, dan harapan-harapan sosial yang baru (Hurlock, 1990).

Masa dewasa dini adalah kelanjutan dari masa remaja. Sebagai kelanjutan masa

remaja, sehingga ciri-ciri masa remaja tidak jauh berbeda dengan perkembangan

pada masa dewasa dini. Ciri-ciri perkembangan dewasa dini menurut Hurlock

(1990) adalah:

1. Usia Reproduktif (Reproductive Age).

Masa dewasa adalah masa usia reproduktif. Masa ini ditandai

dengan membentuk rumah tangga. Tetapi masa ini bisa ditunda dengan

beberapa alasan. Ada beberapa orang dewasa belum membentuk keluarga

sampai mereka menyelesaikan dan memulai karir mereka dalam suatu

lapangan tertentu.

2. Usia Memantapkan Letak Kedudukan (Setting down age).

Dengan pemantapan kedudukan (settle down), seseorang

berkembang pola hidupnya secara individual, yang mana dapat menjadi

ciri khas seseorang sampai akhir hayat. Situasi yang lain membutuhkan



perubahan-perubahan dalam pola hidup tersebut, dalam masa setengah

baya atau masa tua, yang dapat menimbulkan kesukaran dan gangguan-

gangguan emosi bagi orang-orang yang bersangkutan. Ini adalah masa

dimana seseorang mengatur hidup dan bertanggung jawab dengan

kehidupannya. Pria mulai membentuk bidang pekerjaan yang akan

ditangani sebagai karirnya, sedangkan wanita muda diharapkan mulai

menerima tanggung jawab sebagai ibu dan pengurus rumah tangga.

3. Usia Banyak Masalah (Problem Age).

Masa ini adalah masa yang penuh dengan masalah. Jika seseorang

tidak siap memasuki tahap ini, dia akan kesulitan dalam menyelesaikan

tahap perkembangannya. Persoalan yang dihadapi seperti persoalan

pekerjaan/jabatan, persoalan teman hidup maupun persoalan keuangan,

semuanya memerlukan penyesuaian di dalamnya.

4. Masa Ketegangan Emosi (emotional tension).

Banyak orang dewasa dini mengalami kegagalan emosi yang

berhubungan dengan persoalan-persoalan yang dialaminya seperti

persoalan jabatan, perkawinan, keuangan dan sebagainya. Ketegangan

emosional seringkali dinampakkan dalam ketakutan-ketakutan atau

kekhawatiran-kekhawatiran. Ketakutan atau kekhawatiran yang timbul ini

pada umumnya bergantung pada ketercapainya penyesuaian terhadap

persoalan-persoalan yang dihadapi pada suatu saat tertentu, atau sejauh

mana sukses atau kegagalan yang dialami dalam pergumulan persoalan.



5. Masa Keterasingan Sosial.

Dengan berakhirnya pendidikan formal dan terjunnya seseorang ke

dalam pola kehidupan orang dewasa, yaitu karir, perkawinan dan rumah

tangga, hubungan dengan teman-teman kelompok sebaya semakin menjadi

renggang, dan berbarengan dengan itu keterlibatan dalam kegiatan

kelompok di luar rumah akan terus berkurang. Sebagai akibatnya, untuk

pertama kali sejak bayi semua orang muda akan mengalami keterpencilan

sosial atau apa yang disebut krisis keterasingan.

6. Masa Komitmen.

Mengenai komitmen, Bardwick (dalam Hurlock, 1990)

mengatakan:

“Nampak tidak mungkin orang mengadakan komitmen untuk selama-
lamanya. Hal ini akan menjadi suatu tanggung jawab yang terlalu berat
untuk dipikul. Namun banyak komitmen yang mempunyai sifat demikian:
Jika anda menjadi orangtua, menjadi orang tua untuk selamanya; jika anda
menjadi dokter gigi, dapat dipastikan bahwa pekerjaan anda akan terkait
dengan mulut orang untuk selamanya; jika anda mencapai gelar doctor,
karena ada prestasi baik disekolah sewaktu anda masih muda, besar
kemungkinan anda sampai akhir hidup anda akan berkarier sebagai guru
besar”.

7. Masa perubahan nilai.

Beberapa alasan terjadinya perubahan nilai pada orang dewasa

adalah karena ingin diterima pada kelompok orang dewasa, kelompok-

kelompok sosial dan ekonomi orang dewasa.

8. Masa Kreatif.

Bentuk kreativitas yang akan terlihat sesudah orang dewasa akan

tergantung pada minat dan kemampuan individual, kesempatan untuk



mewujudkan keinginan dan kegiatan-kegiatan yang memberikan kepuasan

sebesar-besarnya. Ada yang menyalurkan kreativitasnya ini melalui hobi,

ada yang menyalurkannya melalui pekerjaan yang memungkinkan

ekspresi kreativitas.

Sedangkan tugas-tugas perkembangan pada masa dewasa dini adalah

sebagai berikut:

1. Memasuki Dunia Kerja

Setelah menyelesaikan pendidikan formal setingkat SMU, akademi

atau universitas, umumnya individu pada dewasa dini mulai memasuki

dunia kerja, guna menerapkan ilmu dan keahliannya. Mereka berupaya

menekuni karier sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki, serta

memberi jaminan masa depan keuangan yang baik. Bila mereka merasa

cocok dengan kriteria tersebut, mereka akan merasa puas dengan pekerjaan

dan tempat kerja. Sebalik-nya, bila tidak atau belurn cocok antara minat/

bakat dengan jenis pekerjaan, mereka akan berhenti dan mencari jenis

pekerjaan yang sesuai dengan selera (Hurlock, 1990).

2. Melanjutkan Pendidikan

Pendidikan dan literasi bagi individu pada masa dewasa dini

merupakan persyaratan fundamental untuk berpartisipasi, bukan hanya di

tempat kerja, tetapi juga dalam segala segi masyarakat informasi modern.

Orang dewasa terpelajar adalah mereka yang dapat menggunakan



informasi cetak dan tertulis untuk beraktivitas dalam masyarakat dan

mencapai target mereka (Papalia, D.E., Old, S.W., Feldman, R.D., 2008).

3. Menikah dan Memulai Hidup Berkeluarga

Setelah menikah, individu akan berusaha mengelola rumah

tangganya. Dia akan berusaha membentuk, membina, dan

mengembangkan kehidupan rumah tangga dengan sebaik-baiknya agar

dapat mencapai kebahagiaan hidup. Mereka harus dapat menyesuaikan diri

dan bekerja sama dengan pasangan hidup masing-masing. Mereka juga

harus dapat melahirkan, membesarkan, mendidik, dan membina anak-anak

dalam keluarga. Selain itu, tetap menjalin hubungan baik dengan kedua

orangtua ataupun saudara-saudaranya yang lain (Papalia, D.E., Old, S.W.,

Feldman, R.D., 2008).

4. Membentuk Kelompok Sosial

Masa dewasa awal ditandai juga dengan membntuk kelompok-

kelompok yang sesuai dengan nilai-nilai yang dianutnya. Salah satu

contohnya adalah membentuk ikatan sesuai dengan profesi dan keahlian

(Hurlock, 1990).

Berdasarkan ciri-ciri dan tugas-tugas perkembangan pada masa dewasa

dini, maka individu perlu untuk merencanakan kehidupannya. Terutama masa

dewasa dini merupakan masa yang kompleks akan peran-peran yang harus

dijalani oleh individu. Jika individu tidak bisa merencanakan lehidupannya, maka

ia akan mengalami kekacauan dalam menjalankan tugas perkembangannya pada



masa dewasa dini. Seperti pepatah mengatakan “Jika Anda gagal dalam membuat

perencanaan, berarti Anda sedang merencanakan sebuah kegeegalan”. Oleh

karena itu sangat penting bagi individu untuk merencanakan kehidupannya.

Hal ini juga berlaku untuk perempuan yang berada pada masa dewasa dini.

Karena kebanyakan perempuan yang berada pada dewasa dini yang belum

menikah tidak mengetahui apa yang mereka inginkan di masa depan dan belum

mengetahui bagaimana cara yang dibutuhkan untuk mencapai keinginnan mereka

itu (Felicia, 2011). Begitu juga dengan mahasiswi yang akan menyelesaikan

pendidikan S1 mereka. Mereka diharapkan telah memiliki rencana hidup dalam

memilih peranan yang akan mereka perankan setelah mereka lulus nanti. Karena

mereka akan dihadapkan pada peran sebagai seorang istri, seorang ibu, wanita

karir, dan peran sosial yang harus mereka jalankan di masyarakat.

Oleh karena itu rencana hidup yang dimaksud dalam penelitian ini adalah

bagaimana individu terutama perempuan yang berada pada masa dewasa dini

dalam mempersiapkan tujuan hidup di masa depan, memperkirakan tantangan

yang akan dihadapi, dan mengidentifikasi langkah-langkah yang dibutuhkan

untuk menciptakan kehidupan yang diinginkan agar tidak mengalami kekacauan

dalam menjalankan tugas perkembangannya pada masa dewasa dini.

B. Rencana Hidup Mahasiswi Setelah  Menamatkan Pendidikan S1

Kenniston (dalam Santrock, 2002) berpendapat bahwa kaum muda tidak

menetapkan pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya suatu saat akan menentukan

masa depannya, pertanyaan tentang hubungan seseorang dengan masyarakatnya,



tentang pekerjaan dan peran sosial, dan gaya hidup. Kemampuan untuk membuat

keputusan juga tidak sepenuhnya terbangun pada kaum muda. Yang dimaksud

disini adalah pembuatan keputusan secara luas tentang karir, nilai-nilai, keluarga

dan hubungan, serta tentang gaya hidup. Hal ini menjelaskan bahwa tidak semua

individu yang berada pada masa dewasa dini telah siap dalam membuat keputusan

akan rencana hidupnya di masa depan.

Salah satu ciri pada masa dewasa dini adalah masa dewasa dini sebagai

masa pengaturan (Hurlock, 1990).  Pada masa ini merupakan saatnya individu

untuk menerima tanggung jawab sebagai orang dewasa. Bagi perempuan pada

zaman sekarang, ingin mencoba berbagai macam pekerjaan sebelum mereka

memutuskan apakah mereka lebih suka bekerja atau berumah tangga, atau apakah

mereka menyukai kedua-duanya. Oleh karena itu, individu diharapkan telah

memiliki kemampuan dalam mengatur, merencanakan, mengarahkan, dan

memonitor perilaku untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan strategi tertentu

(Suci, 2013).

Pada masa ini, mahasiswi diharapkan untuk dapat memiliki, mengatur dan

merencanakan kehidupannya, terutama setelah mereka menamatkan pendidikan

S1. Dimana tuntutan mereka setelah menamatkan pendidikan S1 tidak lagi hanya

belajar, tetapi bekerja, menikah, bersosialisasi dan bersedia menerima peranan

baru di lingkungan sosialnya.

Adanya peran ganda adalah sebuah kenyataan bagi setiap perempuan.

Terlepas dari perdebatan apakah itu aspirasi pribadi atau tuntutan sosial.

Penelitian yang dilakukan oleh Arthur, N dan Lee, C pada 13 mahasiswi



universitas di Australia, mengenai harapan mereka pada usia 35 tahun, dengan

pilihan menjalin hubungan, menjadi ibu, atau bekerja. Kebanyakan aspirasi

mereka lebih memilih kepada peran tradisional yakni menjadi seorang istri,

menjadi ibu dan pekerja separuh waktu, dan beberapa menginginkan untuk

melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. (Arthur & Lee : 2008).

Karen Schroeder dan teman-temannya melakukan penelitian terhadap 292

mahasiswi dan orangtua mereka di University of Rhode Island menemukan bahwa

56 persen dari mahasiswi dan orangtua mereka menginginkan anak perempuan

mereka untuk wisuda, bekerja penuh waktu, menikah, memiliki anak, berhenti

bekerja sampai anak bungsu mereka bersekolah, dan kembali bekerja penuh

waktu.  Sedangkan 12 persen mengingkan anak perempuan mereka lulus, bekerja,

menikah, memiliki anak dan kembali bekerja dan hanya memiliki sedikit waktu

untuk cuti melahirkan (Yoder, 2002).

Berdasarkan hasil penelitian Cristensen (dalam Mappiare, 1983) “Post

Graduate Role Preferences of Senior Women in College” menyatakan bahwa para

gadis dalam perguruan tinggi, jika mereka ditanyakan tentang persiapan mereka

dalam peranannya sebagai orang dewasa, mereka sepakat akan berkarir sebelum

dan sesudah berkeluarga sampai mereka memperoleh anak. Mereka akan bekerja

part-time atau mengikuti keaktifan dalam masyarakat sampai mereka mencapai

usia setengah baya, jika anak mereka telah cukup besar dan mereka sendiri telah

terbebas dari karir.

Berdasarkan data yang diperoleh dari World Bank tahun 2000 dan 2007

mengenai partisipasi angkatan kerja perempuan dan tingkat pendaftaran



perempuan di pendidikan menengah mengalami peningkatan. Untuk angkatan

kerja  perempuan pda tahun 2000 sebesar 40,8 persen meningkat hingga 51,7

persen pada tahun 2007. Begitu juga dengan tingkat pendaftaran perempuan di

pendidikan menengah pada tahun 2000 sebesar 51,50 persen meningkat hingga

65,8 persen pada tahun 2007 (http://www.bappenas.go.id/blog/?p=297). Hal ini

membuktikan bahwa sebagian besar perempuan di Indonesia memiliki rencana

hidup untuk bekerja dan melanjutkan pendidikan, disamping menjalankan peran

tradisionalnya, yaitu dengan rencana hidup menikah.

Dengan adanya emansipasi wanita pada saat ini, membuka kesempatan

bagi perempuan untuk dapat mengaktualisasikan dirinya, apakah itu dengan

bekerja, melanjutkan pendidikan atau dengan menikah. Kebebasan yang diberikan

ini memberikan pilihan tersendiri bagai perempuan dengan konsekuensi dan

tanggung jawabnya masing-masing.

Dibandingkan dengan masa lalu, saat ini lebih banyak orang dewasa

terutama perempuan yang menunda pernikahan. Alasan mereka menunda

pernikahan diantaranya karena adanya peluang karir dan pekerjaan, bepergian,

kebebasan seksual dan gaya hidup, dan hasrat akan kepuasan diri. Kecakapan diri

lebih besar bagi seorang wanita, menurunkan tekanan sosial untuk menikah,

ketakutan akan perceraian, dan kesulitan menemukan pasangan yang pas (Papalia,

D.E., Old, S.W., Feldman, R.D., 2008).

Berdasarkan fakta-fakta yang telah di jelaskan sebelumnya, mahasiswi

yang termasuk pada tahap perkembangan dewasa dini seharusnya sudah mampu

untuk menyusun dan menentukan rencana hidupnya dengan baik dan lebih pasti.



Dengan demikian rencana hidup mahasiswi dapat diartikan sebagai bagaimana

individu dalam mempersiapkan tujuan hidup di masa depan, dengan

memperkirakan tantangan serta konsekuensi yang akan dihadapi, dan

mengidentifikasi langkah-langkah yang dibutuhkan untuk menciptakan kehidupan

yang diinginkan agar tidak mengalami kekacauan dalam menjalankan tugas

perkembangannya pada masa dewasa dini.

C. Pertanyaan Penelitian

Pada penelitian survei, pertanyaan penelitian merupakan isu utama yang

menjadi sasaran yang perlu digali dalam penelitian. Adapun pertanyaan

penelitiannya adalah apa rencana hidup Mahasiswi setelah menamatkan

pendidikan S1 dan hal-hal yang terkait dengan perencanaan hidup tersebut.


