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BAB 1   

PENDAHULUAN 

1.01. Latar Belakang Masalah 

Psikologi positif berbicara mengenai bagaimana cara untuk 

meningkatkan kualitas hidup pribadi yang sehat dibanding psikopatologi yang 

lebih melihat pada prevensi dampak afek negatif dan terapi (Utami, 2012). 

Seligman (dalam Carr 2004) memahami dan menjelaskan kebahagiaan dan 

kesejahteraan subjektif yakni objek sentral dalam positif psikologi. 

Kebahagiaan dan kesejahteraan subjektif adalah hal yang sama dimana 

memiliki dua aspek yaitu aspek afektif dan aspek kognitif (Andrews dan 

McKennell, dalam Carr 2004). Aspek afektif berbicara mengenai ekspresi 

emosl dari sukacita, kegembiraan, kesenangan, dan emosi positif lainnya 

sedangkan aspek kognitif menjelaskan mengenai evaluasi dari kepuasan  

hidup seseorang. Pada penelitian ini mengambil tema kesejahteraan subjektif 

dalam membahasnya. Menurut Utami (2012) kesejahteraan subjektif adalah 

bagian dari psikologi positif yang sudah cukup banyak dibahas namun belum 

banyak membahas kesejahteraan subjektif pada mahasiswa dimana 

kesejahteraan subjektifnya pasti berbeda dengan orang dewasa atau tingkat 

usia lainnya. Mahasiswa seharusnya melepaskan kehidupan yang bebas 

ketika mereka mencapai status orang dewasa, karena sebagai kelompok 

remaja akhir mereka akan sering mengakami gangguan pada idealism yang 

berlebihan (Hurlock, dalam Utami 2012). 

Mahasiswa terdiri dari kata Maha dan Siswa dimana sebagai siswa 

kelas tertinggi memiliki tugas dan tanggung jawab yang lebih besar dibanding 

ketika dibangku Sekolah yakni menerapkan apa yang sudah didapat ketika 
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berkuliah di lingkungan masyarakat nantinya. Menurut Istichomaharani dan 

Habibah (2016) salah satu kewajiban mahasiswa adalah memberikan upaya 

terbaik di sela-sela waktu kuliah mereka untuk mengupayakan perbaikan 

masyarakat di sekitarnya. Mengingat perkembangan masyarakat yang 

semakin cepat dan bersifat kompleks, maka mahasiswa sebagai generasi 

penerus bangsa harus mampu menghadapi berbagai perubahan dan 

permasalahan yang ditimbulkan perubahan itu sendiri. Pendidikan pada abad 

ke-21 berupaya menerapkan pendidikan yang positif dengan menerapkan 

psikologi positif dalam pendidikan (Safarina, 2016).  

Menurut Seligman (dalam Safarina, 2016) pendidikan yang tidak 

membahagiakan tentunya bertentangan dengan tujuan pendidikan yang 

memberikan pengetahuan dan keterampilan sehingga dalam konteks 

kebahagiaan bagaimana belajar dapat menjadi bahagia. Wibisono dan 

Wahyuningsih mengungkapkan bahwa mahasiswa sedang berada pada era 

globalisasi yang membuat mahasiswa memiliki tantangan yang besar dalam 

hidup mereka. Leontopoulou dan Triliva (dalam Wibisono dan Wahyuningsih, 

2017) menggambarkan transisi yang siswa dari sekolah menuju perguruan 

tinggi dapat menimbulkan dampak negatif seperti masalah akademik, emosi, 

dan psikologis. Penelitian oleh Fachrudin (dalam Wibisono dan Wahyuningsih, 

2017) menjelaskan bahwa pada era globalisasi ini muncul dampak kenakalan 

remaja, narkoba, penyimpangan seksual, serta munculnya penyimpangan 

penyakit kejiwaan seperti stress, depresi, kecemasan, dan hal negatif lainnya. 

Hal – hal termasuk masalah emosi dan perilaku maladaptif ini dapat 

menggambarkan rendahnya kesejahteraan subjektif dalam diri seorang 

mahasiswa.  
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Menurut Diener (dalam Lopez, Pedrotti, & Snyder, 2015) 

menggunakan istilah subjective well – being  atau kesejahteraan subjektif 

sebagai sinonim kebahagiaan. Konsep kebahagiaan tersebut dicapai jika 

seseorang menilai kehidupannya memuaskan dan sering merasakan 

perasaan – perasaan positif (Aditya, 2017). Kesejahteraan subjektif dapat 

dinilai berdasarkan dua aspek, yaitu penilaian secara kognitif dan afektif. 

Seseorang dikatakan memiliki kesejahteraan subjektif yang tinggi jika secara 

penilaian kognitif mengalami kepuasan hidup, dan lebih sering mengalami 

afeksi positif. Sebaliknya, kesejahteraan subjektif yang rendah terjadi jika 

seseorang tidak puas dengan hidupnya, dan lebih sering mengalami afeksi 

negatif. Setiap penilaian dilakukan berdasarkan standart/ideal subjektif 

individu itu sendiri, karena itulah disebut dengan kesejahteraan subjektif 

(Diener, dalam Aditya, 2017). Faktor yang memengaruhi kesejahteraan 

subjektif pada mahasiswa yaitu sumber finansial, pelayanan yang ada di 

fakultas,  transportasi dan yang terkait, kesehatan fisik, teman lama dan 

teman baru, dukungan, tugas-tugas akademis, serta dukungan keluarga 

(Utami 2012). Pada penelitian kali ini istilah yang digunakan ialah 

kesejahteraan subjektif.  

Setiap orang menginginkan kesejahteraan di dalam hidupnya, bahkan  

Aristoteles (dalam Safarina, 2016) menyebutkan bahwa kesejahteraan 

merupakan tujuan utama dari eksistensi hidup manusia termasuk mahasiswa. 

Menurut  Hurlock (1980) masa mahasiswa adalah masa dewasa dini yang 

disebut sebagai masa perubahan nilai yang mana orang dewasa yang tadinya 

menganggap sekolah itu suatu kewajiban yang tidak berguna, kini sadar akan 

nilai pendidikan sebagai batu loncatan untuk meraih keberhasilan sosial, 
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karier dan kepuasan pribadi. Namun, hal ini tidak mudah untuk mencapainya 

karena mahasiswa sendiri memiliki permasalahan – permasalahan yang 

cukup membuat mereka kelelahan ketika di kuliah yang menyebabkan mereka 

merasa tidak sejahtera dalam hidupnya. Peneliti menemukan permasalahan 

pada rendahnya kesejahteraan subjektif pada mahasiswa Fakultas Teknologi 

Pangan dengan berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 10 Januari 2018 

dengan menyebarkan kuesioner yang diberikan pada minimal tiga sampai 

tujuh orang dari sebelas fakultas yaitu Fakultas Hukum, Bahasa dan Seni, 

Arsitektur, Akuntansi, Psikologi, Teknik Informatika, Manajemen, Teknik Sipil, 

Teknik Elektro, Perpajakan dan Teknologi Pangan.  

Hasil perbedaan kemunculan afeksi pada 50 mahasiswa UNIKA 

Soegijapranata dengan minimal tiga sampai tujuh orang tiap fakultas (sebelas 

Fakultas).  

 Tabel 1. Hasil Perbedaan Kemunculan Afeksi Tiap Fakultas 

Fakultas Afek Positif Afek Negatif 

Hukum 9x - 

Bahasa dan Seni 11x 3x 

Arsitektur 6x - 

Akuntansi 11x 4x 

Psikologi 6x - 

Teknik Informatika 4x 2x 

Manajemen 11x 2x 

Teknik Sipil 6x 1x 

Teknik Elektro 7x - 

Perpajakan 3x 2x 

Teknologi Pangan 5x 6x 

Total 79 20 
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Pada dimensi afeksi positif dan rendahnya afeksi negatif, hasil 

kuesioner menunjukan bahwa mahasiswa UNIKA Soegijaranata 

merasakan berbagai perasaan  yang seimbang namun lebih pada 

merasakan perasaan positif  selama berkuliah. Namun, terlihat pada hasil 

tersebut bahwa mahasiswa Teknologi Pangan lebih rendah afeksi 

negatifnya dibanding dengan mahasiswa fakultas lain yakni 

kemunculannya 6x. Hal ini terlihat dari jawaban ke lima mahasiswa FTP 

angkatan 2015 yaitu memilih afek: 

Bangga;Penuh dengan perjuangan 

Bangga;Takut / Khawatir / Cemas 

Gembira (Lebih banyak tertawa);Merasa Tertekan 

Bangga;Takut / Khawatir / Cemas;Capek.  

Bangga;Takut kalau terlalu lama di Unika 

Selain itu, peneliti melakukan wawancara lain kepada tiga mahasiswa 

Teknologi Pangan angkatan 2015 pada tanggal 10 Januari 2018. Subjek 

mengungkapkan bagaimana perasaan mereka selama berkuliah di TP. Hasil 

wawancara yang diperoleh, subjek dominan mengeluh, karena banyaknya 

laporan dan tugas yang harus dikerjakan dalam waktu tertentu membuat 

mereka diharuskan untuk lembur sehingga subjek merasa capek dan tertekan. 

Subjek juga mengalami kecemasan tidak bisa mendapatkan nilai yang baik. 

Hal tersebut membuat ketiga subjek merasakan ketidakpuasan selama 

berkuliah di FTP. Berdasarkan data di atas disimpulkan bahwa adanya 

permasalahan pada kesejahteraan subjektif mahasiswa FTP UNIKA 

Soegijapranata.  
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Untuk mengatasi permasalahan Kesejahteraan Subjektif ada beberapa 

faktor yang mempengaruhi yaitu Self esteem (harga diri), Sense of perceived 

control (kontrol diri), Kepribadian extroversion (terbuka), Optimism 

(optimisme), dan Positive relationship (hubungan positif) (Argyle dkk, dalam 

Nuzulia & Nursanti, 2012). Salah satu faktor yang memengaruhi 

kesejahteraan subjektif yang penting ialah optimisme. Berdasarkan penelitian 

Larasati (2017) pada remaja tuna daksa di Balai Besar Rehabilitas Sosial Bina 

Daksa (BBRSBD) Prof. DR. Soeharso Surakarta, terdapat adanya hubungan 

antara dukungan sosial dan optimisme dengan subjective well – being pada 

remaja tuna daksanya. Snyder dan Lopez (2005) optimisme adalah orang 

yang memandang hal baik pasti akan terjadi. Menurut Ariati (2010) secara 

umum, orang yang optimis mengenai masa depan merasa lebih bahagia dan 

puas dengan kehidupannya atau dalam arti sejahtera secara subjektif. 

Individu yang mengevaluasi dirinya dalam cara yang positif, akan memiliki 

kontrol yang baik terhadap hidupnya, sehingga memiliki impian dan harapan 

yang positif tentang masa depan. Dampak dari tidak diatasinya kesejahteraan 

subjektif, individu akan mengalami perasaan tidak menyenangkan dalam 

hidupnya yang membawa pengaruh pada dirinya sendiri.  

Menurut Myers & Diener (dalam Rahayu, 2015) individu dengan 

kesejahteraan subjektif yang rendah, menganggap peristiwa yang terjadi 

dalam kehidupannya sebagai hal yang tidak menyenangkan dan oleh sebab 

itu timbul emosi yang tidak menyenangkan seperti kecemasan, depresi dan 

kemarahan.  Kesejahteraan subjektif bisa terancam ketika emosi – emosi 

negatif yang ekstrim atau berlangsung sangat lama mempengaruhi 

kemampuan seseorang untuk berfungsi dalam kehidupannya sehari hari 
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(Huppert, 2009, dalam Rahayu, 2015). Untuk itu peneliti ingin mengetahui 

apakah ada Hubungan Optimisme dengan Kesejahteraan Subjektif pada 

mahasiswa Teknologi Pangan UNIKA Soegijapranata Semarang. Selain itu, 

belum ada penelitian ini yang dilakukan di UNIKA. 

1.02. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan optimisme dengan 

Kesejahteraan Subjektif pada mahasiswa Teknologi Pangan Unika 

Soegijapranata Semarang. 

1.03. Manfaat Penelitian 

1.03.01. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan ilmu dalam 

psikologi, khususnya psikologi sosial dan psikologi pendidikan yang berkaitan 

dengan hubungan optimisme dengan Kesejahteraan Subjektif pada 

mahasiswa Teknologi Pangan Unika Soegijapranata Semarang. 

1.03.02. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan 

gambaran mengenai optimisme pada mahasiswa Teknologi Pangan 

Universitas Katolik Soegijapranata Semarang kaitannya dengan 

kesejahteraan subjektif kepada mahasiswa.  


