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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.01. Latar Belakang Masalah 

Setiap manusia pasti ingin mencapai kehidupan yang sejahtera. Untuk 

mencapai kesejahteraan tersebut, setiap manusia memiliki kriteria kesejahteraan 

yang berbeda antara satu dengan lainnya. Kesejahteraan tersebut merujuk pada 

suatu penilaian yang dilakukan setiap individu terhadap hidupnya, yang dikenal 

dengan istilah subjective well-being atau yang biasa dikenal dengan 

kesejahteraan subjektif. Menurut Diener, Oishi, dan Lucas (2003) kesejahteraan 

subjektif merupakan evaluasi emosional dan kognitif seseorang terhadap 

kehidupannya seperti kebahagiaan, kedamaian, pemenuhan, dan kepuasan 

hidup. Seseorang dikatakan mempunyai tingkat kesejahteraan subjektif yang 

tinggi jika orang tersebut merasakan kepuasan dalam hidup, sering merasakan 

emosi positif seperti kebahagiaan dan kasih sayang serta jarang merasakan 

emosi negatif seperti rasa sedih dan marah (Diener, Suh, dan Oishi, 1997). 

 Kebahagiaan dan kasih sayang dapat dicapai seseorang dengan mencari 

pasangan hidup. Biasanya, seseorang mencari pasangan hidup pada masa 

dewasa awal. Masa dewasa awal merupakan permulaan dari tahap baru dalam 

kehidupan. Menurut Hurlock (1980) tahap dewasa awal adalah yang berada 

pada rentang usia 16 tahun sampai 40 tahun, dimana mahasiswa termasuk 

dalam masa dewasa awal. Mahasiswa pada umumnya mulai membina hubungan 

sosial yang lebih luas, mengenal banyak orang, juga memiliki kelompok 

pertemanan dengan teman sebayanya. Tidak sedikit dalam proses 

perkembangannya, seseorang juga memiliki rasa tertarik dengan lawan jenisnya. 

Rasa tertarik akan membawa seseorang memiliki perasaan yang lebih dari 
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sekedar teman dan menjalin hubungan yang lebih emosional, hal tersebut dapat 

dikatakan sebagai hubungan berpacaran. Bird & Melville (dalam Dharmawijati, 

2016) mengatakan bahwa dalam menjalani masa pacaran, individu merasa dekat 

dengan pasangannya, namun tidak semua pasangan dapat menjalani masa 

pacaran dengan berdekatan. Pasangan yang terpisah dengan jarak disebut 

dengan long distance relationship. 

 Tuntutan pekerjaan dan melanjutkan studi menjadi beberapa alasan 

seseorang menjalani hubungan pacaran jarak jauh. Dalam menjalani hubungan 

berpacaran tidak semua pasangan berakhir dengan bahagia, ada juga yang 

berakhir dengan perpisahan. Menurut survei yang dilakukan oleh Wolipop secara 

online dari 123 responden memiliki hasil 49% responden berhasil menjalin 

hubungan pacaran jarak jauh, 38% responden tidak berhasil menjalin hubungan 

pacaran jarak jauh, 5% responden menjalani hubungan pacaran jarak jauh 

dengan keraguan, sedangkan 8% lainnya berharap hubungan pacaran jarak jauh 

dengan kekasihnya akan berhasil (Rema, 2012). Adapun  survei lain yang 

dilakukan oleh Guldner (2018), dari empat belas juta pasangan yang menjalani 

hubungan pacaran jarak jauh sebanyak 40% berakhir dengan perpisahan 

dimana pada bulan ke empat biasanya hubungan tersebut mulai rusak.  

Hubungan pacaran jarak jauh yang tidak berhasil disebabkan oleh 

beberapa faktor penyebab, salah satunya adalah perselingkuhan. Penyebab 

perselingkuhan tidak hanya disebabkan oleh satu hal saja. Menurut Bell (dalam 

Sari, 2012) alasan seseorang terlibat dalam perselingkuhan antara lain adalah 

mencari kepuasaan emosional yang tidak terpenuhi, melakukan pembalasan 

atas ketidaksetiaan pasangan, untuk memperoleh kesenangan, dan 

membuktikan bahwa dirinya menarik. Selain itu, faktor kurangnya waktu bertemu 
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dengan pasangan adalah penyebab tidak berhasilnya hubungan pacaran jarak 

jauh. Tidak adanya hari libur, biaya transportasi yang mahal, dan pekerjaan yang 

tidak bisa ditinggalkan adalah beberapa alasan tidak bisa bertemunya dengan 

pasangan. 

Individu dengan kesejahteraan subjektif yang tinggi, mengalami 

kepuasaan hidup dan bahagia serta jarang merasakan emosi negatif seperti 

kesedihan dan kemarahan. Sebaliknya, seseorang yang memiliki kesejahteraan 

subjektif yang rendah merasakan ketidakpuasan terhadap kehidupannya serta 

mengalami kesedihan, kurangnya kasih sayang, dan sering merasakan emosi 

negatif seperti marah dan cemas (Diener dkk, 1997). Individu dengan yang 

memiliki tingkat kesejahteraan subjektif rendah akan merasa tidak percaya diri, 

hubungan sosial tidak dapat terjalin dengan baik, serta performansi kerja tidak 

baik. Saat dalam keadaan yang penuh tekanan, individu dengan tingkat 

kesejahteraan subjektif yang rendah tidak dapat melakukan adaptasi dan coping 

yang efektif terhadap keadaan tersebut (Biswas-Diener, Diener & Tamir, 2004). 

Ketika individu harus mengakhiri hubungannya dengan sang kekasih 

maka individu tersebut memiliki tingkat kesejahteraan subjektif yang rendah. 

Banyak individu menggunakan jalan pintas dalam menilai kepuasan hidupnya 

(Diener, Scollon & Lucas, 2003). Contohnya ketika seseorang mengalami patah 

hati dikarenakan putus dengan kekasihnya, secara tidak sadar hal ini digunakan 

sebagai penilaian secara keseluruhan. 

 Menurut hasil wawancara pada tanggal 26 Oktober 2018 dengan 

perempuan yang berusia 21 tahun, sebut saja subjek X yang sudah menjalin 

hubungan pacaran jarak jauh dengan pasangannya selama satu tahun, subjek X 

tidak merasakan kebahagiaan karena dipisahkan oleh jarak dan saat subjek X 
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membutuhkan seseorang untuk mencurahkan isi hatinya juga tidak ada sosok 

yang dapat mengerti keadaannya. Rasa curiga dan khawatir juga dirasakan oleh 

subjek X. Subjek X menjalani hubungan dengan penuh keraguan dikarenakan 

sang kekasih tidak memiliki usaha untuk bertemu dengannya serta komunikasi 

sangat jarang dilakukan dengan alasan tidak ada sinyal dan sibuk kerja. Saat 

melihat teman-temannya yang sedang berpacaran, subjek X merasa iri karena 

tidak bisa merasakan kebersamaan seperti mereka serta merasa kesepian saat 

teman-temannya asik dengan sang kekasih. 

 Berdasarkan hasil wawancara dengan subjek X, dapat dilihat bahwa 

subjek X tidak merasakan kebahagiaan dikarenakan berpisah jarak dengan 

kekasihnya, selain itu subjek X merasa tidak memiliki sosok yang mengerti 

keadaannya saat menghadapi permasalahan, rasa curiga dan khawatir serta 

penuh keraguan juga dialami oleh subjek X. Dari penjelasan tersebut dapat 

disimpulkan bahwa subjek X tidak merasakan kesejahteraan subjektif dalam 

hubungan pacaran jarak jauh dengan sang pacar. 

 Selain wawancara dengan subjek X, peneliti juga melakukan wawancara 

dengan subjek Y pada tanggal 11 Januari 2019 yang merupakan seorang 

perempuan yang berusia 22 tahun. Subjek Y sudah menjalani hubungan pacaran 

jarak jauh selama dua tahun dengan sang pacar. Walaupun sudah memiliki 

komitmen untuk menjalin hubungan ketahap yang lebih serius, subjek Y masih 

merasakan khawatir dan curiga terhadap pasangannya dikarenakan sang pacar 

sempat berbohong terhadap subjek Y. Rasa kesepian dan iri juga dirasakan oleh 

subjek Y saat melihat teman-temannya sedang asyik dengan pasangannya 

masing-masing. 
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 Berdasarkan wawancara dengan subjek Y, dapat diketahui bahwa subjek 

Y belum merasakan kesejahteraan subjektif yang maksimal walaupun sudah 

memiliki komitmen dengan sang pacar untuk menjalin hubungan ketahap yang 

lebih serius. Rasa khawatir, curiga, kesepian dan iri dapat membuktikan bahwa 

subjek Y belum merasakan kesejahteraan subjektif dalam hubungan pacaran 

jarak jauh dengan sang pacar. 

Salah satu faktor kesejahteraan subjektif adalah ekstraversi (Ariati, 2010). 

Ekstraversi atau yang lebih dikenal dengan kepribadian ekstraver terlihat pada 

individu yang mempunyai ketrampilan sosial yang baik, cenderung asertif dan 

kooperatif sehingga mampu mengatur relasi sosialnya dengan baik. Individu 

dengan ketrampilan sosial ekstraver memiliki banyak teman, dan menikmati 

pertemanannya (Argyle dalam Sari, Indriana, dan Ariati, 2012). Menurut Eysenck 

(dalam Satalina, 2014) ada sembilan ciri-ciri ekstraversi yaitu sosial, lincah, aktif, 

asertif, mencari sensasi, riang, dominan, bersemangat, dan berani. Penelitti 

memilih ekstraversi sebagai variabel bebas dalam penelitian ini dikarenakan 

masih jarang yang melakukan penelitian kesejahteraan subjektif yang 

dipengaruhi oleh ekstraversi serta sudah ada alat ukur yang telah terstandarisasi 

yaitu Eysenck Personality Inventory. 

Berdasarkan penelitian-penelitian yang sebelumnya, terdapat beberapa 

variabel yang memiliki hubungan dengan kesejahteraan subjektif. Penelitian 

yang dilakukan oleh Utami (2012), ada korelasi positif antara koping religius 

dengan kesejahteraan subjektif mahasiswa, baik dalam kehidupannya di kampus 

maupun kehidupan personalnya. Apabila dilihat peran prediktor secara sendiri-

sendiri terhadap kriteria, maka koping religius positif memiliki peran sebagai 

prediktor terhadap kesejahteraan subjektif mahasiswa dalam kehidupan 
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personalnya sebesar 2,78%. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Putri 

(2016), kecerdasan emosi, dukungan sosial, dan kesejahteraan subjektif memiliki 

hubungan positif yang signifikan. Remaja yang memiliki kecerdasan emosi tinggi 

serta merasakan dukungan sosial tinggi, juga memiliki kesejahteraan subjektif 

yang tinggi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Safarina (2016), ada 

hubungan positif yang signifikan antara harga diri dan optimisme dengan 

kesejahteraan subjektif pada mahasiswa sebesar 40,9 dan terdapat 59,1% 

pengaruh dari faktor lain terhadap kesejahteraan subjektif. Dalam naskah 

publikasi yang ditulis oleh Tyas (2018), terdapat hubungan positif antara 

ekstraversi dengan kesejahteraan subjektif. Artinya, semakin tinggi ekstraversi 

maka individu tersebut semakin meraskaan kesejahteraan subjektif. Sebaliknya, 

semakin rendah ekstraversi maka semakin rendah kesejahteraan subjektif 

tersebut yang dirasakan oleh individu tersebut. 

Berdasarkan penjelasan-penjelasan paragraf diatas, penulis akan 

melakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui apakah ada hubungan antara 

ekstraversi dengan kesejahteraan subjektif pada seseorang yang menjalani 

hubungan pacaran jarak jauh. 

1.02. Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan 

antara ekstraversi dengan kesejahteraan subjektif pada mahasiswa yang 

menjalani hubungan pacaran jarak jauh. 

1.03. Manfaat Penelitian 

 Penulis mengharapkan penelitian ini dapat memberikan hasil yang 

bermanfaat, sejalan dengan tujuan penelitian di atas. Hasil dari penelitian ini 

diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun praktis. 
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1.03.01 Manfaat teoritis 

 Secara teoritis peneliti berharap agar penelitian ini dapat menjadi bahan 

pengembangan Ilmu Psikologi secara umum dan khususnya dalam Psikologi 

Kepribadian dan Psikologi Positif. Hasil penelitian ini diharapkan bisa 

memberikan suatu masukan atau referensi tambahan yang dapat diaplikasikan 

dan menjadi pertimbangan untuk peneliti selanjutnya. 

1.03.02 Manfaat praktis 

 Adapun hasil penelitian ini secara praktis, dapat menambah wawasan 

penulis dan diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi masyarakat 

khususnya pasangan yang sedang menjalani hubungan jarak jauh agar 

mencapai kesejahteraan subjektif. 
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