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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Masa remaja merupakan usia dimana seorang individu mulai dapat 

berinteraksi dengan orang dewasa, mengemukakan ide-ide yang ada 

dipikirannya kepada orang dewasa (Hurlock, 1980). Pada masa ini, organ-

organ seksual juga sudah mulai matang. Hal ini ditandai dengan terjadinya 

masa menstruasi untuk perempuan dan mimpi basah bagi laki-laki. 

Perubahan fisik seseorang juga sudah mulai terlihat pada masa remaja. 

Selain  itu, masa remaja juga dapat dikatakan sebagai masa peralihan dari 

usia anak-anak menuju usia dewasa.  

Menurut undang-undang No.4 tahun 1979 (dalam Soetjiningsih, 2004) 

mengenai Kesejahteraan Anak, remaja adalah individu yang berumur dibawah 

21 tahun dan belum menikah. Sedangkan menurut WHO (dalam Soetjiningsih, 

2004), remaja merupakan seorang individu yang berumur antara 10-18 tahun.  

Hurlock (1980) mengungkapkan ada 4 perubahan yang dialami remaja 

dan bersifat menyeluruh. Pertama, terkait dengan kematangan emosi dari 

seorang remaja.. Kedua, terkait dengan perubahan minat dan peran dalam 

lingkungan sosialnya. Ketiga, berubahnya nilai-nilai yang dianut. Keempat, 

terkait dengan tanggung jawab yang dimiliki. Seorang remaja menginginkan 

kebebasan tetapi enggan mempertanggung jawabkan akibatnya.  

Dari segi emosional, masa remaja dapat dikatakan sebagai masa 

“Badai dan Tekanan” karena pada masa tersebut emosi cenderung tidak stabil 

sebagai akibat perubahan fisik dan kelenjar. Kematangan dalam emosi
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merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi seorang remaja 

dalam melaksanakan tugas perkembangannya (Hurlock, 1980). 

Menurut Bizarro (dalam Estika, 2014) permasalahan emosi dan 

perilaku yang serius ditandai dengan penurunan psychological well-being 

pada remaja. Menurut Vallerand (2012) seseorang yang memiliki emosi positif 

dapat meningkatkan psychological well-being nya. 

Menurut penelitian dari Bizumic (dalam Noble & McGrath, 2015) 

seorang remaja yang memiliki psychological well-being yang baik memiliki 

kemungkinan kecil terkena depresi, kecemasan, dan kontrol emosi yang 

buruk. Fredrickson dan Tugade (dalam Noble & McGrath, 2015) juga 

mengatakan seorang mampu mengekspresikan emosi positifnya, dia menjadi 

pribadi yang lebih tangguh.  

Menurut Haybron dkk., (dalam Ilies, Morgeson,  & Nahrgang., 2005) 

psychological well-being merupakan suatu proses pertumbuhan diri dan 

pemenuhan perkembangan diri. Kemudian menurut Gauvin and Spence 

(1996) psychological well-being merupakan kondisi individu yang serupa 

dengan perasaan positif, kenikmatan dalam hidup, tingkat harga diri yang 

tinggi, penilaian kepuasan yang dirasakan serta tidak adanya perasaan cemas 

dan depresi. 

Waterman, Schwartz, & Conti (dalam Heintzelman, 2018, hal.1) 

mengatakan bahwa psychological well-being mengarah pada“……feelings 

present when one is moving toward self-realization in terms of the developing 

one’s unique individual potentials.” Definisi ini menekankan bahwa 

psychological well-being mengacu pada keterlibatan seseorang dalam proses 

pengembangan potensi yang menuju pada realisasi dirinya. 
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Menurut Waterman (dalam Ilies, Morgeson, & Nahrgang., 2005) 

psychological well-being dapat terjadi ketika seseorang terlibat penuh dalam 

suatu kegiatan dan tampil sebagai diri sendiri. Hal itu terjadi karena kegiatan 

tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang dianut 

Bila melihat dari beberapa hal diatas, masa remaja tidak lepas dari 

beberapa masalah. Menurut penelitian dari Adiyanti & Khairat (2015), dari 

hasil studi preliminary sebanyak 117 siswa sekolah menengah pertama di 

Yogyakarta sebagian besar memiliki psychological well-being yang rendah. 

Kemudian pada penelitian lain menurut Josef dan Hidayat (dalam Estika, 

2014) terhadap permasalahan remaja mengungkapkan sebanyak 65% siswa 

dari 1200 siswa remaja memiliki masalah psikososial dan kesehatan mental 

dalam tingkat sedang.  

Kemudian masalah lain adalah tidak adanya keinginan dari remaja 

dalam hal ini siswa untuk berkembang. Angka prevalensi internasional (dalam 

Ampuni & Andayani, 2007) mengatakan bahwa sebanyak 1,3% pada remaja 

berusia 14‐16 tahun dan 4,1%‐4,7% pada anak berusia 7‐14 tahun 

menyatakan penolakan untuk sekolah. Penelitian lain menyebutkan sebesar 

48,12% mengalami motivasi yang rendah dikarenakan kondisi siswa sebesar 

18,04%; kemampuan siswa sebesar 16,25% dan cita-cita siswa sebesar 

13,83%.  (Santosa & Us, 2016) 

Dalam penelitian ini yang dimaksudkan adalah remaja tengah yang 

berusia 15-17 tahun dan sedang mengalami masa transisi dari anak-anak 

menuju dewasa. Menurut Hankin (dalam Seymour, 2015), remaja yang 

berusia 15-18 tahun merupakan periode rentan depresi yang cenderung 

meningkat sekitar 3-18% dari periode sebelumnya.  
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Menurut Hankin and Abramson (dalam Putri, 2016), siswa dengan usia 

15-18 tahun paling banyak mengalami stres dikarenakan tuntutan pencapaian 

prestasi akademik yang lebih baik. Misalnya saja seorang anak harus 

mendapat ranking satu dikelasnya kalau tidak, anak tersebut tidak 

diperbolehkan untuk menonton televisi. Diong dan Rekan (dalam Caskey, 

2009) mengatakan bahwa stress terkait dengan tekanan psikologis yang 

diterima. Menurut Caskey (2009) tekanan psikologis bagi remaja dapat 

menghasilkan banyak pemikiran dan emosi negatif. 

Menurut Seymour (2015) meningkatnya jiwa eksplorasi pada seorang 

remaja dapat menimbulkan konflik dengan orang lain. Hansen and Breivik 

(dalam Seymour, 2015) mengatakan mereka yang kurang mendapat 

dukungan sosial dari lingkungan sekitar memiliki penyesuaian yang buruk dan 

beresiko mengalami masalah psikologis.  

Situasi-situasi yang kurang baik terlihat melemahkan perkembangan 

psychological well-being remaja. Berkaitan dengan kesejahteraan psikologis 

remaja atau psychological well-being pada remaja, peneliti melakukan 

wawancara terhadap guru bimbingan konseling dan tujuh siswa kelas 12 

sebuah sekolah menengah atas. Hasil wawancara yang dilakukan pada guru 

Bimbingan Konseling pada sekolah tersebut mengungkapkan bahwa siswa 

kelas 12 merupakan siswa yang kurang aktif dalam kegiatan pembelajaran 

maupun kegiatan ekstrakulikuler di sekolah. Bahkan ketika pihak sekolah 

mendatangi rumah siswa yang jarang masuk sekolah, siswa tersebut tidak 

ada di rumah dan justru sedang bermain bersama teman-temannya. Selain itu 

dari pihak keluarga sendiri kurang mendorong anak-anak mereka agar masuk 

sekolah. Hal itu cukup mengkhawatirkan mengingat mereka akan menghadapi 
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Ujian Nasional. Selain itu, apabila mereka masuk sekolah mereka seringkali 

tidur di kelas atau mengganggu dan berbicara dengan temannya. Selain dari 

sisi akademik, kegiatan ekstrakulikuler pun berjalan belum maksimal. Banyak 

siswa yang sudah memilih untuk mengikuti sebuah ekstrakulikuler namun 

masih sering absen. Padahal nantinya, kemampuan soft skill juga diperlukkan 

terlebih saat memasukki dunia kerja.  

Kemudian wawancara yang dilakukan terhadap siswa kelas 12 pada 

sekolah tersebut menunjukkan bahwa ketertarikkan untuk mengikuti kegiatan 

di sekolah baik itu kegiatan pengembangan diri dan kegiatan pembelajaran 

masih rendah. Mereka mengungkapkan bahwa pelajaran yang sulit dan 

membosankan membuat mereka tidak bersemangat untuk mengikuti kegiatan 

pembelajaran. Mereka merasa kurang memahami materi yang diberikan 

merasa malas untuk mempelajari ulang materi karena ada perasaan tidak 

mampu dan tidak yakin pada dirinya sendiri bisa memahami materi dan 

menyelesaikan tugas. Selain itu, tidak adanya teman dekat yang mengikuti 

kegiatan ekstrakulikuler dan ketertarikkan yang rendah membuat mereka 

enggan untuk mengikutinya. Mereka juga menjawab masih bingung untuk 

melanjutkkan kuliah atau akan bekerja.  

Dari hasil wawancara dengan guru dan siswa di atas menunjukan 

perilaku siswa yang memiliki kesejahteraan psikologis atau psychological well-

being yang rendah yaitu kurang mampu untuk berkontribusi terhadap 

lingkungan secara penuh, merasa tidak yakin pada kemampuan diri sehingga 

tidak dapat mengerjakkan tugas, tidak memiliki rencana untuk masa depan, 

hanya memikirkan diri sendiri dan tidak peduli pada lingkungan di sekitarnya. 

Hal itu sesuai dengan pendapat menurut Snyder, dkk (2005) yang 
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mengemukakan bahwa karakteristik dari psychological well-being yaitu dapat 

mengambil hal positif untuk diri sendiri, memiliki hubungan yang berkualitas 

dengan orang lain, memiliki rasa bahwa hidup itu harus memiliki tujuan dan 

makna, kemampuan mengelola dan berkontribusi pada lingkungan secara 

efektif terutama sekolah, percaya pada kemampuan diri sendiri, dan memiliki 

keinginan untuk bertumbuh dan merealisasikan diri. Apabila disimpulkan, 

berdasarkan wawancara tersebut karakteristik psychological well-being yang 

paling sulit untuk dicapai siswa sekolah menengah adalah memiliki tujuan dan 

makna untuk kehidupannya. Hal itu dapat dilihat dari sebagian besar siswa 

yang belum memahami tujuannya dalam bersekolah. 

Noble dan McGrath (2015) mengungkapkan tentang pentingnya 

kesejahteraan psikologis atau psychological well-being pada siswa. Siswa 

yang memiliki psychological well-being yang rendah rentan terkena depresi, 

kecemasan, pengaturan diri yang rendah, dan terlibat dalam perilaku yang 

mengganggu orang disekitarnya. Apabila dibiarkan, maka hal itu dapat 

membahayakan kesehatan mentalnya dan dapat mempengaruhi perilakunya. 

Psychological well-being dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor 

antara lain usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan dan kepribadian (Ryff dkk, 

2002).  Menurut penelitian Turashvili dan Japaridze (2012), faktor yang paling 

berpengaruh terhadap kesejahteraan psikologi atau psychological well-being 

pada remaja adalah mastery goal orientation. Mastey goal orientation 

termasuk dalam faktor kepribadian yaitu kepribadian Opennes to Experience 

(Ryff dkk, 2002).   

Dweck & Leggett (dalam Villanueva, 2016) mengemukakan bahwa 

mastery goal orientation adalah motivasi untuk melakukan suatu tugas 
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dengan tujuan pengembangan keterampilan dan peningkatan kompetensi. 

Pada orientasi tipe ini, identik dengan tujuan untuk menguasai tugas yang 

diberikan. 

Nicholls, Patashnick, dan Nolen (dalam Soini, Aro & Niemivirta, M., 

2011) mengatakan bahwa mastery goal orientation merujuk pada upaya untuk 

belajar, memahami, dan meningkatkan ketrampilan berdasarkan standar 

evaluatif intrapersonal. 

Menurut Ormrod (2008), motivasi untuk mengembangkan diri menjadi 

lebih baik, belajar memahami dan menguasai tugas-tugas yang diberikan itu 

terkait dengan mastery goal orientation yang merupakan bagian dari  teori 

orientasi tujuan atau goal orientation. Motivasi yang dimiliki akan 

mengarahkan perilakunya pada tujuan tersebut (Woolfolk, 2009). 

Kemudian pada penelitiannya, Turashvili dan Japaridze (2012) 

mengambil sebanyak 252 siswa di Georgia dalam penelitiannya. Siswa-siswa 

ini hidup ditengah kondisi ekonomi, sosial, politik dan pendidikan yang buruk. 

Kemudian dari situasi tersebut, diambil hipotesis bahwa siswa-siswa ini tidak 

memiliki motivasi untuk berkembang sehingga mereka memiliki tingkat depresi 

yang tinggi dan psychological well-being yang kurang baik. Tetapi hasil 

penelitiannya adalah mereka yang memiliki mastery goal orientation, 

mempunyai keinginan untuk berprestasi dan mengembangkan diri sehingga 

mampu mengalahkan kesulitan yang ada. Motivasi untuk berkembang dan 

berprestasi membuat mereka menjadi pribadi yang lebih positif karena mampu 

bertahan dan menghadapi kondisi-kondisi yang sulit sehingga kesejahteraan 

psikologis atau psychological well-beingnya berkembang menjadi lebih baik.  
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Soini, dkk (2012) mengungkapkan bahwa remaja yang memiliki 

motivasi untuk bertumbuh dan berkembang lebih mudah menyesuaikan diri 

dengan tugas-tugas yang rumit. Individu tersebut akan menetapkan startegi-

strategi khusus untuk mencapai tujuannya. Mereka yang memiliki mastery 

goal tidak takut bila pekerjaannya dibandingkan dengan temannya dan 

memiliki strategi belajar yang baik untuk mencapai tujuannya. Mereka juga 

seolah-olah menyatu dengan pekerjaan yang sedang dikerjakan (Woolfolk, 

2009).  

Beberapa pengertian diatas menunjukkan peran dari mastery goal 

orientation terhadap psychological well-being. Hal itu didukung oleh pendapat 

Little  (dalam Soini, Aro & Niemivirta, M., 2011), bahwa mastery goal 

memainkan peran penting dalam psychological well-being individu karena  

dengan memiliki mastery goal individu tersebut akan terhindar dari 

kebosanan, ketakutan akan kegagalan, dan perasaan rendah diri. Sebaliknya 

mereka akan memiliki emosi yang lebih positif seperti menampilkan harga diri 

yang tinggi, optimistis dan menikmati setiap proses belajarnya. Emosi positif 

itulah yang berkaitan erat dengan kesejahteraan psikologis atau psychological 

well-being pada remaja. Noble dan McGrath (2015) juga mengatakan bahwa 

semakin besar pencapaian mereka dalam proses pembelajaran maka 

semakin besar well-being yang dimiliki. Pencapaian terhadap tujuannya serta 

penguasaan terhadap tugas yang diberikan dalam hal ini adalah mastery goal 

orientation, maka akan membuat penilaian terhadap diri sendiri menjadi lebih 

positif. 

Uraian latar belakang diatas menunjukkan adanya berbagai masalah 

tentang kesejahteraan psikologis yang berkaitan dengan orientasi tujuan. 
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Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti ingin mengetahui apakah ada 

hubungan antara mastery goal orientation dengan psychological well-being 

pada remaja.  

1.2. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empirik hubungan antara 

mastery goal orientation dengan psychological well-being pada  remaja. 

1.3.  Manfaat Penelitian 

1.3.1. Manfaat Teoritis 

Memberikan sumbangan terhadap ilmu pengetahuan khususnya Psikologi 

Perkembangan dan Psikologi Pendidikan. 

1.3.2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan masukan bagi 

sekolah atau guru dalam upaya meningkatkan kesejahteraan psikologis atau 

psychological well-being siswa. 


