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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan lanjutan ke sebuah perguruan tinggi menjadi salah satu tujuan 

bagi individu untuk menempuh ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. 

Perguruan tinggi menjadi sasaran utama bagi individu untuk mempelajari dan 

mendalami hal-hal baru maupun yang sudah pernah diterima saat masih duduk 

di bangku sekolah. Perguruan tinggi juga sebagai tempat untuk mengeksplorasi 

berbagai hal dan nilai-nilai kehidupan serta mengajak individu untuk dapat 

mengembangkan potensi diri dan kemampuan yang dimiliki. Berbagai tuntutan 

yang ada menjadi tantangan sehingga individu diharapkan memiliki tanggung 

jawab yang besar dan berbeda dari masa sekolah, serta menjalani kehidupan 

secara mandiri. Dengan demikian, pendidikan dikatakan sangat penting bagi 

perkembangan diri seseorang.  

Istilah “mahasiswa” mulai melekat pada seseorang yang masuk dalam 

dunia perkuliahan. Mayoritas mahasiswa yang menjalankan studi di perguruan 

tinggi memasuki usia remaja akhir atau dewasa awal dimulai dari usia 18 tahun 

hingga 22 tahun (Batubara, 2010). Pada masa dewasa awal, identitas diri 

mahasiswa umumnya sudah lebih kuat, sudah lebih memperhatikan perannya 

yang berorientasi pada masa depan, dan individu merasa bangga dengan hasil 

yang dicapai. Meskipun demikian, tidak sedikit dari mahasiswa masih mengalami 

berbagai konflik atau memiliki permasalahan selama menjalani perannya di dunia 

pendidikan baik masalah akademik maupun sosial (Risdiantoro, Iswinarti, & 

Hasanati, 2016). 
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Setiap mahasiswa berharap dapat merasakan kebahagiaan selama 

menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Seligman (dalam Safarina, 2016) 

mengungkapkan bahwa pendidikan yang tidak membahagiakan tentu 

bertentangan dengan tujuan pendidikan yang memberikan pengetahuan dan 

keterampilan di mana dalam konteks kebahagiaan menjelaskan bagaimana 

belajar dapat menjadi bahagia. Pendidikan yang membahagiakan dapat 

memberikan kontribusi positif bagi kehidupan mahasiswa, sedangkan pendidikan 

yang tidak membahagiakan akan menyebabkan munculnya penilaian yang buruk 

pada individu selama menjalani kehidupannya sebagai seorang mahasiswa. 

Dalam kehidupannya sebagai seorang pelajar di perguruan tinggi, 

mahasiswa mengalami berbagai peristiwa baik yang menyenangkan maupun 

kurang menyenangkan. Dalam menyikapi setiap peristiwa yang ada, individu 

memiliki cara yang berbeda-beda, di mana sebagian individu dapat 

mengendalikannya, ada juga yang tidak dapat mengendalikannya. Individu yang 

tidak dapat mengendalikan peristiwa yang tidak menyenangkan akan merasa 

tidak puas dan kurang bahagia dalam kehidupannya (Pratiwi, 2016). Perasaan 

ketidakpuasan dan tidak bahagia menandakan bahwa mahasiswa merasa tidak 

sejahtera sehingga terdapat permasalahan yang berkaitan dengan subjective 

well-being. 

Subjective well-being (SWB) atau kesejahteraan subjektif merupakan 

salah satu kajian dari psikologi positif, dan diartikan sebagai kebahagiaan 

(Kulaksızoglu & Topuz, 2014). Menurut Diener, Lucas, dan Oishi (dalam Synder 

& Lopez, 2002), subjective well-being atau kesejahteraan subjektif didefinisikan 

sebagai evaluasi kognitif dan afek (emosional) individu terhadap kehidupannya. 

Individu yang memiliki SWB dalam hidupnya lebih sering merasa bahagia dan 
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sejahtera dikarenakan mampu mengevaluasi dirinya secara positif. Diener, Suh, 

Lucas, dan Smith (1999) menyebutkan SWB terdiri dari dua aspek, yaitu 

kepuasan hidup dan afeksi. Kepuasan hidup yang dimaksud adalah hasil dari 

evaluasi kognitif oleh individu mengenai seberapa puas kehidupannya secara 

global atau keseluruhan, sedangkan yang dimaksud dari afeksi (emosi) adalah 

tingginya tingkat afek positif dan rendahnya afek negatif.  

Konsep well-being dijelaskan dalam dua pendekatan, yakni pendekatan 

hedonis dan eudaimonis (Ryan & Deci dalam Utami, 2009). Pendekatan hedonis 

seringkali disebut dengan subjective well-being (SWB), sedangkan pendekatan 

eudaimonis seringkali disebut dengan psychological well-being (PWB). Kedua 

pendekatan ini sama-sama bertujuan untuk menilai seberapa baik kualitas hidup 

individu secara subjektif maupun psikologis. Adapun yang membedakan kedua 

pendekatan ini adalah pendekatan hedonis berfokus pada kesenangan, 

kepuasan dan penilaian yang baik dan buruk serta memberi kenikmatan bagi 

pikiran dan tubuh di setiap elemen kehidupan, sedangkan pendekatan 

eudaimonis berfokus pada keberfungsian psikologis, pengembangan pribadi, 

kejadian yang bermakna dalam hidup, dan lebih banyak mengarah pada kondisi 

psikologis individu.  

Penelitian ini hanya berfokus pada salah satu konsep, yaitu konsep 

hedonis atau biasa dikenal dengan istilah subjective well-being. Pembahasan 

mengenai konsep hedonis atau subjective well-being pada mahasiswa bertujuan 

untuk mengungkapkan seberapa jauh mahasiswa merasakan kesenangan atau 

kebahagiaan, merasakan kepuasan hidup, serta mengungkapkan emosi-emosi 

yang dirasakan oleh mahasiswa terhadap kegiatan perkuliahan yang dijalaninya. 

Meskipun konsep ini sudah cukup banyak dibahas pada penelitian terdahulu, 
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namun dalam penelitian lain belum banyak membahas SWB yang dimiliki 

mahasiswa di mana SWB pada mahasiswa pastinya berbeda dengan SWB yang 

dimiliki orang dewasa atau pada tingkat usia lainnya (Utami, 2012). Safarina 

(2016) mengungkapkan bahwa pendidikan pada abad ke-21 berupaya untuk 

dapat menerapkan pendidikan yang positif dengan cara menerapkan psikologi 

positif dalam bidang pendidikan, sehingga peneliti tertarik untuk meneliti lebih 

dalam tema SWB pada mahasiswa yang berkaitan dengan kegiatan akademik. 

Penelitian yang berkaitan dengan SWB dilakukan oleh Diener, Suh, dan 

Oishi (1997), individu memiliki SWB yang tinggi jika mengalami kepuasan hidup 

dan kegembiraan yang lebih sering, dan jarang mengalami emosi yang tidak 

menyenangkan, seperti sedih dan marah. Sebaliknya, individu memiliki SWB 

yang rendah jika terlalu sering mengalami ketidakpuasan dengan kehidupannya 

dan lebih sering merasakan emosi negatif seperti marah dan cemas. Hal ini juga 

ditemukan pada penelitian yang dilakukan oleh Diener (dalam Pratiwi, 2016) 

pada mahasiswa di 17 negara bahwa individu yang memiliki SWB yang tinggi 

akan lebih banyak merasakan kepuasan hidup dan kebahagiaan yang tinggi, 

serta dapat meningkatkan keterampilan sosial, penampilan menarik secara fisik, 

serta dapat mencapai tujuan hidup mereka.  

Adanya emosi negatif yang tinggi seperti tidak puas, marah, cemas dan 

sedih yang dirasakan mahasiswa menandakan bahwa pada individu memiliki 

SWB yang rendah. Myers dan Diener (1995) juga mengungkapkan bahwa 

individu dengan tingkat SWB yang cukup rendah seringkali memandang rendah 

kehidupannya dan menganggap peristiwa yang terjadi merupakan peristiwa yang 

tidak menyenangkan sehingga memunculkan emosi yang tidak menyenangkan 

seperti depresi, kecemasan, dan kemarahan. Park (2004) mengungkapkan 
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bahwa individu yang memiliki SWB yang rendah beresiko tinggi mengalami 

masalah psikologis seperti depresi dan berbagai perilaku maladaptif. Selain itu, 

SWB yang rendah pada mahasiswa akan berdampak buruk pada munculnya 

kecemasan yang kemudian membuat individu memiliki coping  yang rendah serta 

motivasi yang rendah pula (Mukhlis & Koentjoro, 2015).  

Peneliti melakukan survey sebanyak dua kali untuk mengetahui 

subjective well-being pada mahasiswa aktif Universitas Katolik Soegijapranata 

Semarang angkatan 2017 melalui google form. Survey yang pertama 

dilaksanakan pada tanggal 14 - 15 Desember 2018 dengan jumlah responden 

sebanyak 15 orang mahasiswa angkatan 2017 yang berasal dari beberapa 

fakultas, sedangkan survey yang kedua dilaksanakan pada tanggal 20 - 21 Mei 

2019 dengan jumlah responden sebanyak delapan orang dari mahasiswa dari 

Program Studi Teknologi Pangan Fakultas Teknologi Pertanian. 

Pada survey pertama, ada tiga pertanyaan yang diajukan untuk 

mengetahui permasalahan terkait SWB pada mahasiswa. Pertanyaan tersebut 

meliputi: 1) Menurutmu, dunia perkuliahan itu seperti apa dibandingkan saat 

SMA? 2) Permasalahan apa saja yang pernah anda alami saat menjalani tugas 

sebagai seorang mahasiswa? 3) Dampak apa yang Anda rasakan sebagai 

mahasiswa ketika mengalami permasalahan di kegiatan perkuliahan?. Hasil 

survey pertama mengungkapkan penilaian terhadap dunia perkuliahan yaitu 

dunia perkuliahan sangat berbeda dengan SMA, lebih rumit, kuliah lebih 

membosankan dan cukup melelahkan, perkuliahan merupakan dunia eksplorasi, 

kompetisi yang saling menjatuhkan, memiliki tanggung jawab penuh, serta 

dituntut untuk mandiri. Selain itu, responden juga lebih banyak menyampaikan 

keluhan bahwa untuk mengerjakan tugas yang banyak dan permintaan dosen 



 
6 

 

 

 

yang bermacam-macam cukup menguras banyak tenaga dan pikiran, tugas yang 

terlalu banyak seringkali menyebabkan nilai menjadi tidak maksimal. Dampak 

negatif dari tugas banyaknya tugas dan deadline pengumpulan tugas yang terlalu 

singkat yaitu munculnya perasaan tertekan, kecemasan, tidak bersemangat 

dalam menjalankan kegiatan, dan relasi menjadi kurang baik dengan teman-

teman. Adapun emosi negatif yang muncul dari sebagian besar responden yaitu 

merasa cemas, jenuh, takut, malas, dan emosi yang tidak stabil selama 

mengikuti kegiatan perkuliahan. 

Pada survey kedua, ada lima pertanyaan yang diajukan, di mana dua 

pertanyaan awal sama seperti pertanyaan pertama dan kedua pada survey 

pertama serta tiga pertanyaan di antaranya merupakan pertanyaan tambahan 

untuk memperdalam permasalahan SWB pada mahasiswa Fakultas Teknologi 

Pertanian Program Studi Teknologi Pangan. Pertanyaan tersebut yaitu:              

1) Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami permasalahan di perkuliahan? 

2) Apakah tanggung jawab Anda sebagai mahasiswa cukup membebani 

kehidupan Anda? apa alasannya? 3) Hingga saat ini, apakah Anda sudah 

merasa puas dengan kehidupan Anda sebagai seorang mahasiswa? jika belum, 

apa alasannya?. 

Hasil survey kedua tidak jauh berbeda dari yang pertama yaitu 

mengungkapkan bahwa dunia perkuliahan lebih sulit dari dugaan responden, 

dunia perkuliahan dituntut untuk lebih mandiri dan merupakan dunia di mana hati 

nurani dan logika sering tidak sejalan tetapi harus saling berdampingan. 

Responden juga lebih banyak mengeluh bahwa tugas laporan dan presentasi 

yang ada dirasa cukup berat, tugas-tugas yang terlalu banyak seringkali 

membuat responden kesulitan dalam membagi waktu dengan kegiatan lainnya, 
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dan ada juga responden yang mengeluh karena sering merasa kesulitan dalam 

menerima materi yang disampaikan oleh dosen. 

Saat menjalani kegiatan perkuliahan, sebagian besar responden juga 

lebih banyak merasakan emosi negatif seperti merasa sedih, marah, cemas, 

takut, khawatir. Selain itu, responden memberikan penilaian positif dan negatif 

mengenai tanggung jawab sebagai seorang mahasiswa. Tanggung jawab dinilai 

cukup membebani karena lebih banyak menguras tenaga dan pikiran, serta tidak 

bisa meluangkan waktu untuk orang-orang terdekat. Penilaian positif yang 

diberikan responden mengenai tanggung jawabnya sebagai seorang mahasiswa 

yaitu responden tidak merasa terbebani karena tanggung jawab yang dijalani 

merupakan kewajiban yang harus dipenuhi dan sudah menjadi keputusan 

pribadi. Jawaban responden pada pertanyaan terakhir menunjukkan bahwa 

ternyata sebanyak enam mahasiswa masih belum merasakan kepuasan dalam 

hidupnya dikarenakan masih banyak hal yang belum mereka penuhi, masih 

belum menemukan cara dalam mengeluarkan semua kemampuan yang dimiliki 

dan selama ini belum memperoleh nilai yang sesuai dengan keinginan 

responden. Dari hasil survey dapat dikatakan bahwa terdapat permasalahan 

SWB pada mahasiswa, di mana mahasiswa masih belum merasakan kepuasan 

dalam hidupnya dan masih dominan merasakan emosi negatif dalam 

kehidupannya sebagai seorang mahasiswa. 

Permasalahan SWB pada mahasiswa tentunya muncul dikarenakan 

adanya faktor penyebab. Menurut O’Connor (dalam Utami, 2012) SWB dapat 

dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya yaitu faktor situasi hidup, sumber 

finansial, transportasi, kesehatan fisik, teman lama dan teman baru, dukungan, 

pelayanan, tugas-tugas akademik, dan dukungan keluarga. Tugas-tugas 
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akademik merupakan salah satu pekerjaan yang harus diselesaikan oleh 

mahasiswa dalam kegiatan perkuliahan. Akan tetapi, tugas-tugas akademik yang 

cukup banyak juga seringkali membuat mahasiswa menjadi tertekan apabila 

jumlahnya melebihi batas kemampuan individu sehingga menyebabkan 

munculnya stres akademik yang dirasakan. 

Stres akademik merupakan suatu kondisi individu yang mengalami 

tekanan sebagai hasil persepsi dan penilaian individu mengenai stressor 

akademik (Govaerts & Grégoire, 2004). Stressor akademik disebabkan karena 

banyaknya tugas, persaingan dengan mahasiswa lain, kegagalan, kekurangan 

uang saku, relasi yang buruk dengan teman dan dosen lain, keluarga, atau 

permasalahan yang ada di rumah (Agolla & Ongori, 2009). 

Mahasiswa memiliki kemampuan untuk memberikan penilaian atau 

evaluasi terhadap peristiwa yang terjadi dalam kegiatan perkuliahan. Pada 

kenyataannya, penilaian atau evaluasi yang dilakukan mahasiswa seringkali 

cenderung mengarah pada hal-hal negatif. Peristiwa yang dialami mahasiswa 

dianggap sebagai peristiwa atau pengalaman yang kurang menyenangkan 

sehingga memicu respon emosional berupa emosi negatif, seperti marah dan 

cemas (Yovita & Asih, 2018). Selain itu, salah satu penyebab mahasiswa 

memiliki SWB rendah yaitu merasakan stres yang tinggi karena berbagai tekanan 

akademik yang diterima. Penjelasan di atas menunjukkan bahwa stres akademik 

dapat dikatakan dapat mempengaruhi SWB seseorang, terutama pada 

mahasiswa. 

Penelitian yang dilakukan oleh Zhong (2009) pada  226 mahasiswa yang 

lulus di China Utara membuktikan terdapat hubungan negatif antara stres 
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akademik dengan SWB seseorang, di mana mahasiswa yang mengalami stres 

akademik yang kronis atau berlebihan akan memiliki tingkat SWB yang rendah. 

Penelitian serupa juga dilakukan oleh Alleyne, Alleyne, dan Greenidge 

(2010) pada 172 mahasiswa dua angkatan dari 5 fakultas di sebuah universitas 

di Barbados. Hasilnya menunjukan adanya hubungan negatif yang signifikan 

antara stres yang dirasakan dengan kepuasan hidup, di mana tingkat stres yang 

dirasakan tinggi akan memiliki tingkat kepuasan hidup yang rendah. 

Stres akademik dapat mempengaruhi kondisi psikologis maupun subjektif 

mahasiswa terutama pada kepuasan hidup, sedangkan SWB dianggap sebagai 

faktor  yang dapat mereduksi keberadaan tekanan mental (Utami, 2009). Hingga 

saat ini belum banyak penelitian yang secara langsung meneliti hubungan stres 

akademik dengan SWB meskipun beberapa penelitian sebelumnya telah meneliti 

hubungan antara stres dengan kepuasan hidup yang merupakan salah satu 

bagian dari SWB. 

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, peneliti ingin mengetahui apakah 

ada hubungan antara stres akademik dengan subjective well-being pada 

mahasiswa? Dengan demikian, peneliti memilih judul penelitian yaitu Hubungan 

antara Stres Akademik dengan Subjective Well-Being pada Mahasiswa. 

1.2 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara stres 

akademik dengan subjective well-being pada mahasiswa di Program Studi 

Teknologi Pangan Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Katolik 

Soegijapranata Semarang. 
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1.3 Manfaat Penelitian 

1.3.1 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pengetahuan 

dalam ilmu psikologi, khususnya psikologi pendidikan dan psikologi positif. 

1.3.2 Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam membantu 

mahasiswa dalam meningkatkan subjective well-being yang dimiliki terutama 

dalam kaitannya dengan tingkat stres akademik yang dirasakan selama 

mengikuti kegiatan perkuliahan. 
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