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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Disepanjang kehidupan individu, masa remaja merupakan salah satu fase 

kehidupan yang mengalami berbagai perubahan. Sebagai individu yang sedang 

dalam proses peralihan, remaja memiliki tugas-tugas perkembangan yang 

mengarah pada persiapannya memenuhi tuntutan dan harapan untuk berperan 

sebagai orang dewasa (Desmita, 2013). Diantara tugas-tugas perkembangan yang 

dihadapi pada masa remaja adalah menempuh pendidikan ke tingkat selanjutnya 

(Nurmi, 1993). Menempuh pendidikan ke perguruan tinggi merupakan salah satu 

langkah besar dalam beranjaknya remaja menuju ke masa dewasa (Montgomery & 

Côté, 2003). 

Dalam menempuh pendidikan di perguruan tinggi, tantangan awal yang 

akan dihadapi oleh mahasiswa tahun pertama adalah peralihan dari lingkungan 

sekolah menengah ke lingkungan perkuliahan (Montgomery & Côté, 2003). Salah 

satu tantangan yang menanti adalah saat memulai perkuliahan. Didalam memulai 

perkuliahan, mahasiswa tahun pertama akan menghadapi banyak hal yang mungkin 

belum pernah ditemukan pada tingkat pendidikan sebelumnya. Perbedaan-

perbedaan yang dialami oleh mahasiswa tahun pertama akan menjadi tantangan 

yang menyulitkan selama tahun pertama perkuliahan. 

Tahun pertama perkuliahan merupakan periode transisi kritis, karena masa 

tersebut merupakan fase mahasiswa meletakkan dasar yang dikemudian hari akan 
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mempengaruhi keberhasilan dalam perkuliahan (Olani, 2009). Hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Pancer, Hunsberger, Pratt, dan Alisat (2000) menunjukkan 

bahwa banyak mahasiswa tahun pertama yang merasakan masa transisi ke 

perguruan tinggi sebagai pengalaman yang negatif dalam berbagai hal. Prasetiyo 

dan Andriani (2011) mengemukakan pada masa ini mahasiswa dihadapkan dengan 

banyak perubahan dan tuntutan-tuntutan baru yang berlainan dengan tuntutan pada 

tingkat pendidikan sebelumnya.  

Perubahan yang harus dihadapi mahasiswa tahun pertama antara lain 

perubahan metode belajar yang lebih menuntut kemandirian, tanggung jawab 

pribadi, dan kreativitas dari mahasiswa. Mahasiswa tahun pertama juga harus 

mencari dan menyesuaikan diri dengan teman baru serta berpisah dengan teman 

lama. Menempuh perkuliahan juga seringkali membuat mahasiswa harus terpisah 

dari orangtua dan hidup mandiri di kota tempatnya belajar. Dalam menghadapi 

perubahan dan peralihan ini mahasiswa akan memunculkan keadaan emosi negatif 

yang merupakan faktor rendahnya subjective well-being (Diener, 2000; Hou & Liu, 

2016) seperti merasa kesepian (Tu & Zhang, 2014), rindu dengan kampung 

halaman (Smith, Hanrahan, Anderson & Abbott, 2015), dan perasaan terbebani 

dalam menghadapi tuntutan perkuliahan (Denovan & Macaskill, 2017; 

Montgomery & Côté, 2003). Oleh sebab itu, transisi ke dalam perkuliahan menjadi 

salah satu stresor yang dapat berdampak pada subjective well-being mahasiswa 

tahun pertama (Gall, Evans, & Bellerose, 2000). 

Fenomena ini ternyata juga dialami oleh mahasiswa tahun pertama UIN 

Sultan Syarif Kasim Riau. Berdasarkan wawancara awal tentang kondisi subjective 
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well-being  pada mahasiswa yang dilakukan pada tanggal 11 September 2017 pukul 

13.40 WIB dan tanggal 14 September 2017 pukul 20.35 WIB terhadap 5 orang 

responden mahasiswa tahun pertama UIN Sultan Syarif Kasim Riau dari berbagai 

jurusan, diketahui bahwa terdapat variasi respon mahasiswa tahun pertama terhadap 

pertanyaan yang diajukan mengenai “Bagaimana perasaan mahasiswa tahun 

pertama mengenai perkuliahan yang akan mereka hadapi di UIN Sultan Syarif 

Kasim Riau?”. Beberapa mahasiswa menyatakan merasa bersemangat, penasaran 

dan merasa tertantang dengan kehidupan perkuliahan yang akan dihadapi. Selain 

itu, terdapat mahasiswa yang menyatakan merasa biasa-biasa saja karena di tingkat 

pendidikan sebelumnya sudah mempelajari hal tersebut. Sementara itu beberapa 

mahasiswa lainnya menyatakan merasa takut dan cemas dengan tuntutan 

perkuliahan yang akan dihadapi, tetapi di sisi lain juga yakin akan dapat 

menghadapinya dengan baik bila tetap berusaha menjalani kehidupan perkuliahan 

yang akan dihadapi.  

Dari variasi respon tersebut dapat diketahui bahwa mahasiswa tahun 

pertama juga berbeda-beda dalam menyikapi perkuliahan di UIN Sultan Syarif 

Kasim Riau. Ada mahasiswa dengan afek positif (bersemangat dan merasa 

tertantang), dan afek negatif (merasa takut dan cemas), serta ada pula mahasiswa 

yang merasa biasa-biasa saja. Hal tersebut tentu akan mempengaruhi tingkat 

subjective well-being, karena afek positif dan afek negatif merupakan struktur yang 

membentuk komponen afektif subjective well-being (Diener, 1984; Diener & 

Emmons, 1985; Diener, Suh, Lucas, & Smith, 1999; Diener & Ryan, 2009). 
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Gall, Evans, dan Bellerose (2000) menjelaskan bahwa perubahan-

perubahan yang harus dihadapi oleh mahasiswa dalam kehidupan perkuliahannya 

dapat menjadi stressor yang mempengaruhi keadaan subjective well-being 

mahasiswa. Sejalan dengan hal tersebut, penelitian yang dilakukan oleh 

Kulaksizoğlu dan Topuz (2014) menunjukkan bahwa mahasiswa tahun pertama 

cenderung memiliki tingkat subjective well-being yang lebih rendah bila 

dibandingkan dengan mahasiswa lainnya. Diener dan Chan (2011) juga 

menjelaskan bahwa subjective well-being yang rendah berkaitan dengan berbagai 

permasalahan psikologis. 

Zheng (2016) juga menemukan bahwa subjective well-being yang rendah 

terkait dengan depresi. Individu yang terus menerus mengalami kondisi subjective 

well-being yang rendah akan menghadapi banyak permasalahan psikologis, atau 

bahkan kecenderungan untuk bunuh diri (Diener & Chan, 2011). Oleh sebab itu, 

keberhasilan mahasiswa tahun pertama dalam menjalani masa-masa transisi dalam 

memulai perkuliahan tergantung pada subjective well-being yang dimiliki oleh 

mahasiswa (Putri & Suprapti, 2014). 

Individu dengan subjective well-being yang tinggi akan mengalami keadaan 

sehat mental yang merupakan cerminan dari keselarasan antara fungsi-fungsi 

kejiwaan. Menurut Daradjat (dalam Marettih & Widiningsih, 2015) keserasian 

antara fungsi-fungsi kejiwaan tercermin dalam tiga poin penting yaitu. Pertama, 

penyesuaian diri antara manusia dengan dirinya sendiri dan lingkungannya. Kedua, 

berlandaskan keimanan dan ketaqwaan. Ketiga¸ bertujuan untuk mencapai hidup 

yang bermakna dan bahagia di dunia dan di akhirat. 
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Lebih lanjut Daradjat (dalam Marettih & Widiningsih, 2015) 

mengemukakan bahwa agama dapat menjadi sarana yang dapat membantu manusia 

untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan, agama dapat membimbing 

manusia untuk mencapai kebaikan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, dan 

penerapan ajaran-ajaran agama juga dapat memberikan ketenteraman pada hati 

sebagai kebahagiaan yang hakiki. Sebagaimana tercantum di dalam Al-Qur’an 

Surah Ar-Ra’d ayat 28: 

ِ َتْطَمِئنُّ اْلقُلُوبُ  ِ ۗ أَََل ِبِذْكِر َّللاَّ ﴾٢٨﴿الَِّذيَن آَمُنوا َوَتْطَمِئنُّ قُلُوُبُهْم ِبِذْكِر َّللاَّ  
Terjemahan: (yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram 

dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah-

lah hati menjadi tenteram (28). 

 

Berdasarkan penjabaran yang telah dikemukakan sebelumnya, maka 

dibutuhkan keyakinan akan kemampuan diri serta pikiran yang positif agar 

mahasiswa mampu menghadapi segala permasalahan baik akademik maupun non-

akademik. Bila mahasiswa memiliki keyakinan dan pikiran-pikiran positif dalam 

menghadapi permasalahannya maka masalah yang dihadapinya dalam masa transisi 

akan dihadapi tidak sebagai beban melainkan tantangan yang akan berdampak pada 

subjective well-being mahasiswa tahun pertama. 

Subjective well-being merupakan penilaian subjektif individu mengenai 

kehidupannya (Diener, Scollon, & Lucas, 2003). Subjective well-being terdiri dari 

dua dimensi, yaitu dimensi afektif berupa afek positif dan afek negatif, serta 

dimensi kognitif yaitu kepuasan hidup (Diener, Oishi, & Lucas, 2003; Schimmack, 

2008). Selain dipengaruhi oleh faktor eksternal, subjective well-being juga 

dipengaruhi oleh faktor internal seperti optimism, self-esteem, harapan, 
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pengendalian diri, dan self-efficacy yang dimiliki oleh individu (Compton & 

Hoffman, 2013). 

Dalam masa transisi ini mahasiswa tahun pertama sebagai individu mulai 

belajar untuk menjadi lebih lebih dewasa dalam kehidupannya. Oleh karena itu 

penting bagi mahasiswa untuk meningkatkan keyakinan pada kapasitas diri 

mahasiswa tahun pertama atau self-efficacy, karena dapat membantu mahasiswa 

untuk menyelesaikan tugas-tugasnya dengan rasa percaya diri yang dapat menjadi 

salah satu faktor tingginya subjective well-being (Santos, Magramo, Oguan & Paat, 

2014). Self-efficacy telah dibuktikan memiliki peran yang sangat penting dalam 

melindungi anak dan remaja saat menghadapi kondisi depresif (Bandura, Pastorelli, 

Barbanelli, & Caprara, 1999). 

Self-efficacy adalah keyakinan individu dengan kemampuannya sendiri 

untuk menghasilkan suatu hal yang diharapkan dengan usahanya sendiri (Bandura, 

1997). Individu dengan self-efficacy yang tinggi akan memiliki sikap yang 

memungkinkan mereka untuk melihat masalah sebagai tantangan yang harus 

diselesaikan, bukannya ancaman yang harus dihindari. Self-efficacy juga memiliki 

pengaruh yang kuat terhadap performa akademik dan penyesuaian diri pada 

mahasiswa tahun pertama (Chemers, Hu, & Garcia, 2001). Lebih lanjut, self-

efficacy dapat menjadi salah satu prediktor subjective well-being yang lebih tinggi 

disepanjang rentang kehidupan pada remaja akhir (Maddux dalam Compton & 

Hoffman, 2013; Vecchio, Gerbino, Pastorelli, del Bove, & Caprara, 2007). Selain 

itu, berbagai penelitian telah membuktikan bahwa terdapat hubungan antara self-

efficacy dan subjective well-being (Karademas, Kafetsios, & Sideridis, 2007; 
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Santos et al., 2014; Vecchio et al., 2007). Sehingga self-efficacy menjadi faktor 

penting yang dapat memprediksi subjective well-being. 

Selain self-efficacy, optimism merupakan salah satu variabel kepribadian 

yang cukup konsisten memiliki kaitan dengan subjective well-being individu 

(Carver et al., dalam Compton & Hoffman, 2013; Scheier & Carver, 1993). Scheier 

dan Carver (1985, 1987) mengungkapkan bahwa optimism adalah perkiraan 

individu akan terjadinya hal baik dimasa yang akan datang. Individu yang 

optimistis memiliki cara yang berbeda dalam menyikapi permasalahan yang mereka 

hadapi. Individu yang optimistis tetap memiliki keyakinan akan hasil yang baik 

meski dalam kondisi yang sulit sekalipun (Carver, Scheier, & Segerstrom, 2010). 

Optimism menjadikan individu keluar dengan cepat dari permasalahan yang 

dihadapi karena adanya keyakinan bahwa permasalahan tersebut dapat diatasi.  

Demikian halnya dengan mahasiswa, mahasiswa tahun pertama yang 

optimistis memiliki pandangan positif mengenai tantangan yang dihadapinya serta 

dapat mengatasi kendala-kendala yang menghalangi. Kemudian, mahasiswa yang 

optimistis memiliki performa yang lebih baik dalam memulai perkuliahan 

(Aspinwall & Taylor, 1992) dan tingkat subjective well-being yang lebih tinggi dari 

orang lain (Ben-Zur, 2003; Carver, Scheier, & Segerstrom, 2010; Chang & Sanna, 

2001; Scheier, Carver, & Bridges, 2001; Lucas, Diener, & Suh, 1996). Selain itu, 

berbagai penelitian telah membuktikan bahwa terdapat hubungan antara optimism 

dan subjective well-being (Ben-Zur, 2003; Carver, Scheier, & Segerstrom, 2010; 

Chang & Sanna, 2001; Scheier & Carver, 1993). Sehingga optimism menjadi faktor 

penting yang dapat memprediksi subjective well-being. 
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Bandura (1997) mengemukakan bahwa self-efficacy adalah keyakinan 

individu dengan kemampuannya sendiri untuk menghasilkan suatu hal yang 

diharapkan dengan usahanya sendiri, sementara optimism adalah perkiraan individu 

bahwa hal baik akan terjadi dimasa yang akan datang (Scheier & Carver, 1985, 

1987). Kedua konstruk ini sama-sama mengacu pada terjadinya hal yang 

diharapkan oleh individu. Meskipun demikian, terdapat perbedaan pandangan dari 

kedua konstruk tersebut mengenai terjadinya hasil yang diharapkan (Carver & 

Scheier, 2003). 

Perbedaan pertama adalah Self-efficacy memandang bahwa kemampuan 

yang dimiliki individu atau usaha yang dilakukan individu adalah penentu 

terjadinya hasil yang diharapkan. Sementara itu, optimism memandang terjadinya 

hasil yang diharapkan ditentukan oleh keyakinan-keyakinan yang dianggap 

menghasilkan hal yang baik seperti keyakinan akan takdir dari Tuhan yang 

menimbulkan hal baik, keyakinan akan keberuntungan, dan kombinasi dari faktor 

lainnya yang dianggap individu menimbulkan hal yang baik (Carver & Scheier, 

2003). 

Perbedaan kedua adalah mengenai luasnya expectancy yang difokuskan 

oleh masing-masing konstruk. Self-efficacy secara konsisten memandang bahwa 

perilaku individu ditentukan oleh expectancy yang spesifik (dalam hal ini efficacy 

expectancy), sebaliknya, optimism memandang bahwa perilaku individu ditentukan 

oleh expectancy yang menyeluruh (Scheier & Carver, 1992).  

Mahasiswa yang memiliki keyakinan akan kemampuan dirinya serta 

memiliki pandangan yang positif mengenai tantangan yang kelak dihadapinya 
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dalam perkuliahan akan berpengaruh dengan tinggi atau rendahnya subjective well-

being yang mereka miliki. Hasil penelitian Morton, Mergler, dan Boman (2014) 

menunjukkan bahwa self-efficacy dan optimism dapat memprediksi penyesuaian  

positif terhadap perguruan tinggi pada mahasiswa tahun pertama. Kemudian, 

temuan yang diperoleh Chemers, Hu, dan Garcia, (2001) menunjukkan bahwa 

mahasiswa dengan self-efficacy dan optimism yang tinggi lebih cenderung 

menganggap masa transisi perkuliahan sebagai tantangan yang harus ditaklukkan 

dan bukan sebuah ancaman, memiliki kepuasan yang lebih tinggi pada penyesuaian 

dan kehidupan perkuliahan, serta mengalami stres dan sakit yang lebih sedikit. 

Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa baik self-efficacy dan optimism 

terbukti memiliki korelasi dengan subjective well-being. Sehingga self-efficacy dan 

optimism dapat menjadi prediktor dari subjective well-being mahasiswa tahun 

pertama. 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, diketahui bahwa 

self-efficacy dan optimism secara jelas telah memiliki hubungan yang signifikan 

dengan subjective well-being. Berdasarkan hal tersebut, peneliti ingin mengetahui 

apakah self-efficacy dan optimism secara bersama-sama dapat memprediksi 

subjective well-being pada mahasiswa tahun pertama. Untuk itu, peneliti ingin 

membuktikannya secara ilmiah dalam penelitian yang diberi judul “Self-Efficacy 

dan Optimism sebagai Prediktor Subjective Well-Being pada Mahasiswa Tahun 

Pertama”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari uraian yang telah dipaparkan dalam latar belakang di atas 

maka selanjutnya peneliti merumuskan masalah sebagai berikut: “Apakah Self-

Efficacy dan Optimism secara bersama-sama mampu memprediksi Subjective Well-

Being pada Mahasiswa Tahun Pertama ?”. 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Self-Efficacy dan 

Optimism secara bersama-sama mampu memprediksi Subjective Well-Being pada 

Mahasiswa Tahun Pertama. 

D. Keaslian Penelitian 

Penelitian dengan tema subjective well-being telah banyak dilakukan. 

Berikut ini adalah beberapa penelitian yang terkait dengan variabel-variabel yang 

akan diteliti oleh peneliti: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Putri, D. A. dan Suprapti, V. (2014) dengan 

judul “Hubungan antara Self-Efficacy dengan Subjective Well-Being pada 

Mahasiswa Baru Politeknik Elektronika Negeri Surabaya yang Kos” 

menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara self-efficacy dengan 

subjective well-being pada mahasiswa baru PENS yang kos, hal ini terjadi 

karena adanya kesalahan peneliti dalam menghitung hasil dari skala yang 

mengukur afek positif dan afek negatif serta adanya kesalahan pengambilan 

sampel sehingga sampel yang diambil tidak representatif. Persamaan 

dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah salah satu variabel bebas dan 

variabel terikat yang sama yaitu self-efficacy dan subjective well-being. 
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Penelitian ini juga menggunakan metode kuantitatif sebagai pendekatan 

penelitiannya. Perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah 

dalam teknik analisis data dan subjek dalam penelitian, Putri dan Suprapti 

hanya melihat hubungan antara self-efficacy dengan subjective well-being 

sementara peneliti ingin melihat bagaimana self-efficacy mampu 

memprediksi subjective well-being, selain itu Putri dan Suprapti memilih 

mahasiswa tahun pertama yang tinggal di kos sebagai subjek penelitian, 

sedangkan peneliti memilih mahasiswa tahun pertama tanpa kriteria tempat 

tinggal sebagai subjek penelitian. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Santos et al., (2014) dengan judul 

“Establishing The Relationship between General Self-Efficacy and 

Subjective Well-Being among College Students” menunjukkan bahwa 

terdapat hubungan positif antara self-efficacy dengan subjective well-being 

pada mahasiswa. Persamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah 

salah satu variabel bebas dan variabel terikat yang sama yaitu self-efficacy 

dan subjective well-being. Penelitian ini juga  menggunakan metode 

kuantitatif sebagai pendekatan penelitiannya. Perbedaan dengan penelitian 

yang peneliti lakukan adalah teknik analisis data dan subjek penelitian, 

analisis data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah analisis korelasi 

sedangkan peneliti menggunakan analisis regresi berganda, kemudian 

subjek dalam penelitian yang dilakukan oleh Santos et al., adalah 

mahasiswa tanpa kriteria tertentu sedangkan subjek penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti adalah mahasiswa tahun pertama. 
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3. Penelitian yang dilakukan oleh Daukantaite, D. dan Zukauskiene, R. (2012) 

dengan judul “Optimism and Subjective Well-Being: Affectivity Plays a 

Secondary Role in the Relationship between Optimism and Global Life 

Satisfaction in Middle-Aged Women. Longitudinal and Cross-Cultural 

Findings” menunjukkan bahwa efek optimism terhadap global life 

satisfaction lebih kuat bila dibandingkan dengan afektifitas. Persamaan 

dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah salah satu variabel bebas 

yang sama dan variabel terikat yang sama yaitu optimism dan subjective 

well-being. Penelitian ini juga menggunakan metode kuantitatif sebagai 

pendekatan penelitiannya. Perbedaan dengan penelitian yang peneliti 

lakukan adalah subjek penelitian, subjek dalam penelitian yang dilakukan 

oleh Daukantaite dan Zukauskiene adalah wanita paruh baya sementara 

subjek penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah mahasiswa tahun 

pertama. Teknik analisis data yang digunakan oleh Daukantaite dan 

Zukauskiene adalah  teknik SEM (Structural Equation Modeling) 

sedangkan dalam penelitian yang peneliti lakukan menggunakan analisis 

regresi ganda dan. 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Chang, E. C. dan Sanna, L. J. (2001) dengan 

judul “Optimism, Pessimism, and Positive and Negative Affectiviy in 

Middle-Aged Adults: A Test of a Cognitive-Affective Model of Psychosocial 

Adjusment” menunjukkan bahwa optimism dan pessimism memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap afek positif dan afek negatif lebih kuat 

bila dibandingkan dengan afektifitas. Persamaan dengan penelitian yang 
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peneliti lakukan adalah salah satu variabel bebas yang sama yaitu optimism. 

Penelitian ini juga  menggunakan metode kuantitatif sebagai pendekatan 

penelitiannya. Perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah 

subjek penelitian, subjek dalam penelitian yang dilakukan oleh Chang dan 

Sanna adalah individu dewasa dan subjek penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti adalah mahasiswa tahun pertama. Teknik analisis data yang 

digunakan oleh Chang dan Sanna adalah teknik Analisis Jalur (Path 

Analysis) sedangkan dalam penelitian yang peneliti lakukan menggunakan 

analisis regresi ganda dan korelasi. 

Keunikan dalam penelitian ini adalah kedua variabel bebas yang diteliti 

dijadikan sebagai prediktor subjective well-being. Sejauh ini, belum ada penelitian 

yang membahas mengenai kemampuan prediksi self-efficacy dan optimism secara 

bersama-sama terhadap subjective well-being. Selain itu, penelitian ini juga 

mengambil mahasiswa tahun pertama sebagai subjek penelitian yang belum banyak 

diteliti secara spesifik dalam berbagai penelitian dengan tema serupa.  

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi 

perkembangan khazanah ilmu psikologi dengan memperluas kajian teori 

khususnya  dalam bidang psikologi positif, psikologi perkembangan serta 

psikologi pendidikan terutama yang berhubungan dengan self-efficacy dan 

optimism sebagai prediktor subjective well-being mahasiswa tahun pertama. 
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2. Manfaat Praktis 

Secara praktis dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

masukan dan informasi, kepada mahasiswa bahwa dalam menjalani kehidupan 

perkuliahan penting untuk memenuhi segala aspek psikologis yang 

mempengaruhi self-efficacy dan optimism sehingga akan berdampak pada 

subjective well-being mahasiswa tahun pertama. 


