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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Dewasa ini semakain banyak hal-hal yang terjadi pada sebagian 

mahasiswa di indonesia, mahasiswa ini semakin tak terkendali dalam 

mengatasi fasenya yang penuh konflik internal maupun eksternalnya, seperti 

hasil survei Menurut laporan data statistik dikumpulkan BKKBN hanya 

dalam kurun waktu 2010-2011 angkanya jauh lebih besar. Berdasarkan survei 

Komisi Perlindungan Anak (KPA) yang dilakukan terhadap 4.500 remaja dan 

mahasiswa di 12 kota besar seluruh Indonesia ditemukan hasil, bahwa 62,7% 

remaja sampai mahasiswa mengaku pernah berhubungan badan, 93% remaja 

yang telah melakukan aborsi (Kompas.com, 9/5/2010). 

Hasil presentasi lainnya Berdasarkan data hasil Survei Badan 

Narkotika Nasional (BNN) terkait penggunaan narkoba tercatat sebanyak 

921.695 orang atau sekitar 4,7 persen dari total pelajar dan mahasiswa di 

Tanah Air adalah sebagai pengguna barang haram tersebut (Ant, suara 

merdeka 2011). 

Mencapai kesejahteraan dalam hidup merupakan keinginan semua 

orang. Sejak beberapa dekade yang lampau, Aristoteles (oleh Ryff, 1996) 

telah mengungkapkan bahwa kesejahteraan merupakan tujuan akhir dalam 

hidup manusia. Diener (1996) juga mendukung pernyataan tersebut bahwa 

menjadi sejahtera merupakan hak setiap orang. Seligman (2005) menjelaskan 

bahwa kebahagian mengacu pada emosi yang positif yang dirasakan setiap 

individu, Seligman (2005) menyatakan gambaran yang mendapatkan 

kebahagian yang autentik (sejati) yaitu individu yang telah dapat 

mengidentifikasi, mengelola atau melatih kekuatan dasar yang dimilikinya 

dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam pekerjaan, 

cinta, permainan dan pengasuhan. 

Psychological well-being penting untuk dilakukan karena nilai positif 

dari kesehatan mental yang ada di dalamnya membuat seseorang dapat 

mengidentifikasi apa yang hilang dalam hidupnya (Ryff, 1995). Kebahagian 
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yang dialami setiap individu itu bersifat subjektif karena setiap individu 

memiliki tolak ukur kebahagiaan yang berbeda-beda setiap individu juga 

memiliki faktor yang berbeda sehingga mendatangkan kebahagiaan yang 

diinginkannya sendiri. Hal ini didukung oleh beberapa hasil penelitian 

(Akhtar, 2009) yang menyatakan bahwa psychological well being dapat 

membantu remaja untuk menumbuhkan emosi positif, merasakan kepuasan 

hidup dan kebahagiaan, mengurangi kecendrungan mereka untuk berprilaku 

negatif. 

Oleh karena itulah menyandang status sebagai seorang mahasiswa 

adalah sebuah proses transisi karena pada mahasiswa inilah saat ia tertarik 

untuk mengetahui siapa dirinya, bagaimana dirinya, dan kemana ia menuju 

dalam hidupnya (Erikson, 1995). 

Dari berbagai permasalah psikologis di atas maka di sebabkan adanya 

indikator psychological Well being rendah yaitu merasa tidak bahagia, merasa 

tertekan dan tidak aman, tidak memiliki tujuan hidup yang jelas, kepercayan 

diri rendah, mudah curiga dengan orang lain, sering berprilaku agresif dan 

destruktif pada lingkungan. 

Permasalahan psikologis pada mahasiswa lainnya yang diungkap oleh 

Widianti (2007) dampak negatif dan psikis yang terjadi pada kasus remaja 

dewasa ini adalah lamban kerja, ceroboh kerja, sering tegang dan gelisah, 

hilang kepercayaan diri, apatis, pengkhayal, penuh curiga, agitatif, menjadi 

ganas dan tingkah laku yang brutal, sulit berkonsentrasi, perasaan kesal dan 

tertekan, cenderung menyakiti diri, perasaan tidak aman, bahkan sampai 

melakukan tindakan bunuh diri. Salah satu karakter penjelasan lainnya juga 

diungkap oleh Indirawati (2006) bahwa rendahnya kematangan beragama 

pada individu dalam masyarakat baik secara langsung maupun tidak, ikut 

membentuk lingkungan yang tidak sehat dalam perjalanan hidup seorang 

mahasiswa. Demikian sebaliknya, mahasiswa yang hidup dalam situasi 

keberagamaan yang kurang baik maka mereka tidak mampu menjadi manusia 

yang utuh (Nashori, 1997). Opini lainnya adalah dalam pengambilan 

Keputusasaan yang pesimis terhadap masa depannya dapat merusak cara 

berpikir (Sheehy & O'Connor, 1999; Petrie, Chamberlain & Clarke, 1988). 
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Oleh sebab itu dengan adanya dukungan sosial yang diterima secara 

positif terutama pada keluarga dan orang-orang terdekat, maka mahasiswa 

dapat merasakan psychological well being. Sehingga untuk mengatasi hal 

tersebut dalam membangun human strengths pada individu maka alternatif 

solusi untuk mengatasi permasalahan mahasiswa dewasa ini dengan 

meningkatakan psychologycal well beingnya. Maka dukungan sosial yang 

dibutukan pada setiap individu adalah  menjadi salah satu solusi alternatif 

permasalahan yang sedang dialamai pada mahasiswa dewasa ini. 

Lebih spesifik lagi Sarason (1983) mengatakan bahwa individu 

dengan dukungan sosial tinggi sangat penting karena individu memiliki 

pengalaman hidup yang lebih baik, harga diri yang lebih tinggi, serta 

pandangan hidup yang lebih positif dibandingkan dengan individu yang 

memiliki dukungan sosial yang lebih rendah. Sehingga inti dari dukungan 

sosial adalah mengetahui bahwa orang lain mencintai dan mau melakukan 

sesuatu yang dapat mereka lakukan untuk diri kita Sarason (1987). 

Hal ini didukung oleh beberapa hasil penelitian bahwa dukungan 

sosial dapat memberikan kontribusi untuk hal yang positif terhadap 

penyesuaian dan pengembangan pribadi dan  mengurangi efek stres (Sarason, 

1983). Hasil penelitian lainnya bahwa ada hubungan positif yang sangat 

signifikan antara dukungan sosial keluarga dengan penerimaan diri pada 

remaja (Maya, 2005). Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh maka 

dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara variabel 

dukungan sosial dengan kepercayaan diri (Khusnia dkk, 2010). Penelitain 

lainnya bahwa ada hubungan yang positif dan sangat signifikan antara 

dukungan sosial dengan ketahanan menghadapi masalah atau resiliensi 

(Yanuarti, 2006). Hasil penelitian lainnya lagi bahwa dukungan sosial juga 

mempengaruhi kemampuan untuk menyesuaikan diri dan hidup kurang 

adanya terserang penyakit (Hegelson & Cohen, 1996; Taylor, Falke, 

Shoptaw, & Lichtman, 1986). Kondisi ini dijelaskan oleh Sarafino (2006) 

bahwa berinteraksi dengan orang lain dapat memodifikasi atau mengubah 

persepsi individu mengenai kejadian negatif menjadi positif. 
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Berdasarkan dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa dukungan 

sosial diharapkan sebagai sebuah alternatif yang dapat digunakan untuk 

mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi oleh mahasiswa dewasa ini 

dan meningkatkan emosi positif, kepuasan hidup serta psychological well 

being pada mahasiswa. Sehingga dengan adanya dukungan emosional yang 

diterima mahasiswa dengan adannya rasa empati, kepedulian, perhatian, cinta 

dan kasih sayang. Mahasiswa akan memiliki hubungan yang positif dengan 

orang lain secara emosional, sehingga mahasiswa memiliki penerimaan diri 

yang positif, dimana mahasiswa dapat mencintai dan menyayangi dirinnya 

sendiri, dan mahasiswa nantinnya memiliki tujan hidupnya. Dengan adannya 

tujuan hidup ini mahasiswa akan berupaya meningkatkan pertumbuhan 

pribadinnya secara continue kearah yang positif. 

Sedangkan pada dukungan instrumen mahasiswa mendapatkan 

bantuan langsung seperti penyediaan sarana penyediaan jasa, materi, 

kesempatan dan waktu pada saat dibutuhkan. sehingga pada psychological 

well beingnya mahasiswa ditandai adannya hubungan secara positif dengan 

orang lain dalam kehidupan sosialnnya. Dukungan informasi yaitu mahasiswa 

akan mendapatkan adanya pengetahuan, nasehat, dalam penyelesaian 

masalah. Sehingga adannya penguasaan lingkungan dimana mahasiswa 

mengetahui mana yang terbaik dan buruk untuk dirinnya, selain itu ditandai 

adannya kemandirian mengambil keputusan langkah-langkah yang tepat 

sesuai dengan keyakinannya dalam menentukan tujuan hidupnya dan 

pertumbuhan pribadinya. 

Dukungan penghargan mahasiswa ini akan mendapatkan adannya 

suatu penghargaan atas usaha yang ia lakukan baik untuk dirinya maupun 

untuk orang lain, seperti pemberian umpan balik, prestasi yang ia capai, dan 

persetujuan dalam suatu pendapat. Mahasiswa akan merasakan suatu 

penghargaan atas apa yang telah ia raih, sehingga ketika individu merasa 

dihargai oleh orang lain. Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian 

mengenai “Hubungan antara dukungan sosial dengan psychological well 

being Pada Mahasiswa” 
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B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah “ bagaimana hubungan 

antara dukungan sosial dengan psychological well being pada mahasiswa “ 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk  

mengetahui hubungan antara dukungan sosial dengan  psychological well 

being pada mahasiswa. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dengan dilakukannya penelitian ini, adalah: 

1. Manfaat teoritis 

a. Memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu psikologi sosial dan 

psikologi positif , terutama yang terkait dengan dukungan sosial dan 

psychological well being. 

b. Dapat mendukung kajian psikologi positif secara ilmiah, terutama 

yang berkaitan dengan dukungan sosial dan psychological well being. 

2. Manfaat praktis 

a. Diharapkan dapat memberikan pemahaman pschological well being 

sehingga dapat mengoptimalkan segala potensi dalam hidupnya. 

b. Diharapkan dapat memberikan sebuah informasi mengenai hubungan 

dukungan sosial dengan psychological well being sehingga dapat 

mengarahkan mahasiswa untuk membangun emosi positif, pikiran 

yang positif dan prilaku positif. 

c. Diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif bagi subjek 

yaitu dengan adanya dukungan sosial pada individu dapat 

meningkatkan psychologiycal well being pada mahasiswa sehingga 

dapat berperan secara optimal dalam kehidupannya, menjadi human 

strengths. 

 

 

 


