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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Hidup yang sejahtera merupakan hidup yang didambakan 

oleh setiap orang di dunia. Pada umumnya, orang mengenal 

kesejahteraan sebagai suatu kondisi dimana diri dalam keadaan 

makmur, damai, bahagia. Dimana seseorang merasa puas akan 

hidupnya. Seseorang mulai lebih memikirkan mengenai 

kesejahteraan dalam hidupnya di saat seseorang memasuki usia yang 

lebih dewasa.  

Perubahan seseorang dalam usia perkembangan menuntut 

pula perubahan perkembangan dalam segala segi kehidupannya. 

Terlebih lagi di saat seseorang berada di usia dewasa awal dimana 

terdapat peran baru, tanggung jawab baru, tugas baru dan harapan-

harapan yang baru. Berbagai alasan mendasari seseorang pada usia 

dewasa awal mencari jalan hidupnya untuk dapat memenuhi 

harapan-harapan tersebut dalam mencapai kesejahteraan hidup. 

Tidak sedikit dari mereka pada usia dewasa awal ini yaitu pada 

kelompok mahasiswa memilih untuk bekerja.  

Fenomena mahasiswa yang memilih kuliah sambil bekerja 

merupakan suatu fenomena umum yang banyak ditemukan di kota-

kota besar di Indonesia, salah satunya di Kota Semarang. Berbagai 

alasan mendasari mahasiswa memilih untuk kuliah sambil bekerja, 
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salah satu alasan yang mendasari adalah untuk menambah 

penghasilan agar dapat memenuhi kebutuhan ekonomi supaya 

tercapai kesejahteraan hidup.  

 Purwanto (2013, hal. 36) mengatakan bahwa pekerjaan yang 

paling banyak dilakukan oleh mahasiswa adalah pekerjaan paruh 

waktu. Hal ini dikarenakan jadwal pekerjaan paruh waktu lebih 

fleksibel sehingga mahasiswa masih mampu menyesuaikan jadwal 

kuliah dengan jadwal bekerja. Banyak manfaat yang diperoleh dari 

kuliah sambil bekerja bagi mahasiswa, dikutip dari Tumanggor 

(2017) beberapa manfaat tersebut antara lain mahasiswa diajarkan 

untuk disiplin terhadap waktu. Mahasiswa yang kuliah sambil 

bekerja dengan sendirinya akan belajar memanajemen waktu. Kuliah 

sambil bekerja juga dapat melatih fokus, memperluas relasi yang 

bermanfaat untuk kesuksesan di masa depan, menambah 

pengalaman, serta mandiri dalam mengelola keuangan. Terlepas dari 

kerja paruh waktu yang fleksibel dan segala manfaatnya, ada kendala 

yang mahasiswa hadapi sebagai individu yang memiliki dua peran 

sekaligus, yaitu  sebagai akademisi dan sebagai pekerja. Kendala 

yang paling sering dihadapi adalah kesulitan membagi waktu untuk 

belajar, bekerja, dan istirahat.  

Hal ini sejalan dengan hasil komunikasi secara personal yang 

telah dilakukan oleh penulis terhadap 3 orang mahasiswa yang 

kuliah sambil kerja paruh waktu. Jenis pekerjaan paruh waktu para 

mahasiswa inipun berbeda yaitu ada “A” (21 tahun) sebagai 

bartender, “M” (22 tahun) sebagai guru TK, dan “E” (22 tahun) 
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sebagai shadow teacher. Ketiga mahasiswa tersebut memiliki 

jawaban yang serupa, yaitu mereka mengakui bahwa bekerja 

memengaruhi sedikit banyak waktu untuk mereka belajar dan 

menyelesaikan studi, tidak jarang ada saat dimana mereka merasakan 

lelah yang teramat sangat setelah bekerja dan kemudian lebih 

memilih untuk beristirahat dari pada harus belajar. Hal ini diakui 

ketiga mahasiswa sebagai faktor yang menyebabkan menurunnya 

motivasi untuk menyelesaikan studinya masing-masing. Tanggung 

jawab yang harus dipenuhi sebagai pekerja juga menyita waktu 

mahasiswa untuk dapat berkumpul dengan teman seusianya. “A” 

mengaku dengan kesibukannya bekerja setelah jam kuliah 

mengurangi kesempatan untuk dapat berkumpul dengan sahabat-

sahabatnya. Hal tersebut membuat “A” merasa semakin jauh dari 

sahabat-sahabatnya dan merasa seorang diri. “M” dan “E” juga 

merasakan hal yang serupa.  

Fenomena yang dirasakan ketiga mahasiswa tersebut 

merupakan fenomena kelebihan beban peran dimana mahasiswa 

memiliki tanggung jawab yang melebihi tanggung jawab yang 

seharusnya yaitu sebagai akademisi. Purwanto (2013, hal. 39) 

menjelaskan bahwa mahasiswa yang menjalani kuliah sambil bekerja 

cenderung memiliki tingkat lelah yang lebih tinggi disebabkan oleh 

padatnya aktivitas kuliah dan bekerja jika dibandingkan dengan 

mahasiswa yang tidak bekerja. Kelelahan akibat kelebihan beban 

peran ini diyakini memberikan afek negatif yang  memengaruhi 
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penurunan tingkat subjective well being mahasiswa yang kuliah 

sambil bekerja paruh waktu.  

Subjective well being adalah bagian dari dimensi psikologi 

positif yang berfokus pada seberapa menyenangkan kehidupan yang 

dimiliki oleh masing-masing individu.  Kehidupan menyenangkan 

yang dimaksud yaitu berhubungan dengan hadirnya perasaan positif 

yang nyata dalam kepuasan akan terpenuhinya keinginan individu 

(Henderson & Knight, 2012, hal. 211). 

Muculnya pendekatan subjective well being berawal dari 

adanya perbedaan pandangan tentang konsep well being dari 

perspektif psikologis Philips (dalam Tumanggor, 2016, hal. 2) 

menjelaskan bahwa konsep well being terbagi menjadi dua 

pendekatan, yaitu hedonis dan eudaimonis. Pendekatan hedonis 

dikenal dengan subjective well being (yang selanjutnya disebut 

dengan SWB) sedangkan pendekatan eudaimonis dikenal dengan 

psychological well being (PWB). Kedua pendekatan tersebut 

mengarah pada satu tujuan yaitu untu menilai seberapa baik kualitas 

hidup individu. Kualitas hidup menurut Costanza, dkk (2007, hal. 

269) dipahami untuk melihat seberapa baik kebutuhan manusia 

terpenuhi, dan seberapa puas atau tidak puas individu pada hidupnya. 

Pendekatan hedonis dipahami sebagai kesenangan, 

kenikmatan, kepuasan, dan tanpa adanya rasa sakit. Semua aspek 

berpusat pada memperoleh apa yang diinginkan untuk mendapatkan 

kesenangan dalam hidup. Sementara pendekatan eudaimonis 

dipahami sebagai makna dari pertumbuhan pribadi serta realisasi 
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diri. Bedanya dengan hedonis adalah pendekatan eudaimonis 

memungkinkan individu untuk merasakan rasa sakit atas tantangan 

hidup yang sedang dihadapi dalam proses pertumbuhan diri, namun 

hal tersebut justru memberikan kesenangan pada individu sebagai 

bukti pencapaian diri (Tumanggor, 2016, hal. 7).  

Individu dengan SWB tinggi akan merasa bahagia dan senang 

saat berada bersama dengan teman dekat dan keluarga. Individu 

tersebut juga menjadi kreatif, optimis, kerja keras, tidak mudah putus 

asa, dan lebih banyak tersenyum dari pada individu yang menyebut 

dirinya tidak bahagia (Argyle, 2000, hal. 111). Dengan adanya SWB 

yang tinggi, individu tersebut akan lebih mampu mengontrol 

emosinya dan menghadapi berbagai peristiwa hidup dengan lebih 

baik. Flugel dan Johnson (Utami, 2009, hal. 145) menyatakan bahwa 

afek positif dapat menimbulkan perasaan aktif dan energi, sehingga 

membuat lebih produktif.  

Berbeda halnya dengan individu dengan SWB tinggi, Myers 

dan Diener (Nisfiannor, Rostiana, & Puspasari, 2004, hal. 80) 

menjelaskan bahwa individu dengan SWB yang rendah, memandang 

rendah hidupnya dan menganggap peristiwa yang terjadi sebagai hal 

yang tidak menyenangkan. Hal ini nampak seperti kecemasan, 

depresi, dan kemarahan.  

Menurut Weiten, SWB pada seseorang dipengaruhi oleh 

beberapa faktor antara lain mengenai aktivitas sosial yaitu adanya 

hubungan sosial antar manusia satu dengan lainnya yang di 

dalamnya terdapat dukungan sosial (Rohmad, 2014, hal. 6).  
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Seseorang yang puas dengan dukungan sosialnya, jaringan 

pertemanannya dan individu yang aktif dalam berhubungan sosial 

akan memengaruhi kebahagiaan individu tersebut.  

Dukungan sosial timbul oleh adanya persepsi bahwa terdapat 

orang-orang yang akan membantu apabila terjadi suatu keadaan atau 

peristiwa yang dipandang akan menimbulkan masalah. Bantuan 

tersebut dirasakan dapat menaikkan perasaan positif serta 

mengangkat harga diri. Lebih lanjut, Cobb (Maslihah, 2011, hal. 

106) menambahkan bahwa setiap informasi dari lingkungan sosial 

yang menimbulkan persepsi individu bahwa individu menerima efek 

positif, penegasan, atau bantuan menandakan suatu ungkapan dari 

adanya dukungan sosial.  

Cohen dan Wills menjelaskan bahwa kondisi atau keadaan 

psikologis ini dapat memengaruhi respon-respon dan perilaku 

individu sehingga berpengaruh terhadap kesejahteraan individu 

secara umum (Maslihah, 2011, hal. 106). Adanya perasaan yang 

didukung oleh lingkungan membuat segala sesuatu menjadi lebih 

mudah terutama pada waktu menghadapi peristiwa yang menekan. 

Selain itu, Carlson dan Perrewe menambahkan bahwa dukungan 

sosial juga berperan sebagai sumber daya atau mekanisme coping 

yang penting untuk mengurangi afek negatif dari stres dan konflik 

(Gatari, 2008, hal. 21). 

Berdasarkan beberapa penjelasan sebelumnya, terdapat 

kemungkinan adanya hubungan antara dukungan sosial dengan SWB 

pada mahasiswa yang bekerja paruh waktu. Dukungan sosial 
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berperan penting sebagai faktor untuk memberikan afek positif 

berupa perasaan bahagia, aktif, optimis, serta tidak mudah putus asa, 

dan menurunkan afek negatif yang memengaruhi tinggi rendahnya 

SWB dari mahasiswa yang bekerja paruh waktu.  

Beberapa penelitian terdahulu menguatkan hal ini bahwa 

terdapat hubungan yang signifikan antara dukungan sosial baik dari 

keluarga maupun teman dengan SWB. Penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Wening (2016) tentang Hubungan antara Dukungan 

Sosial dengan Subjective Well Being pada Mahasiswa Perantau di 

Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, membuktikan bahwa 

terdapat hubungan yang signifikan antara dukungan sosial dengan 

SWB. Semakin tinggi dukungan sosial, maka semakin tinggi 

subjective well being mahasiswa perantau. Adapun sumbangan 

efektif dari dukungan sosial terhadap subjective well being 

mahasiswa perantau adalah sebesar 35,7%.  

Penelitian lain yang dilakukan oleh Huda (2012) juga 

menunjukkan adanya kontribusi yang sangat signifikan antara 

dukungan sosial terhadap kepuasan hidup sebesar 29,5%, antara 

dukungan sosial terhadap afek menyenangkan sebesar 44,1 %, dan 

antara dukungan sosial terhadap afek tidak menyenangkan sebesar 

17,4%, dimana diketahui bahwa kepuasan hidup, afek 

menyenangkan, dan afek tidak menyenangkan merupakan aspek 

pembentuk SWB.  

Penelitian serupa yang dilakukan oleh Rohmad (2014), juga 

membuktikan adanya hubungan yang sangat signifikan antara 
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dukungan sosial dengan kesejahteraan subjektif pada mahasiswa 

psikologi UMS. Semakin tinggi dukungan sosial maka semakin 

tinggi pula kesejahteraan subjektif mahasiswa. 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di 

atas, mengingat tentang pentingnya subjective well being dalam 

memengaruhi kualitas hidup mahasiswa, penulis tertarik untuk 

meneliti lebih lanjut tentang adakah hubungan antara dukungan 

sosial terhadap subjective well being pada mahasiswa yang bekerja 

paruh waktu di Semarang. 

 

B. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara 

dukungan sosial dengan kesejahteraan subjektif (subjective well-

being) pada mahasiswa yang bekerja paruh waktu di Semarang. 

 

C. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

dan dapat memperkaya kajian untuk pengembangan ilmu 

psikologi, khususnya psikologi sosial dan psikologi positif. 

 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran 

bagi mahasiswa yang bekerja paruh waktu, dan orang-orang 

sekitar mahasiswa seperti keluarga dan teman-teman 
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mahasiswa, serta pembaca tentang pentingnya dukungan 

sosial untuk meningkatkan subjective well being pada 

mahasiswa yang bekerja paruh waktu. 

 


