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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Subjective Well-Being 

1. Pengertian Subjective Well-Being 

Diener (1984) mengemukakan bahwa pengertian dari subjective well-

being atau kebahagiaan dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori. Pertama, 

subjective well-being diartikan berdasarkan kriteria eksternal seperti virtue atau 

kekudusan. Dalam definisi normatif, subjective well-being bukanlah sebuah 

gagasan subjektif, melainkan memiliki beberapa kualitas yang diinginkan oleh 

individu. Kedua, subjective well-being merupakan kepuasan hidup yang 

berdasarkan standar yang ditetapkan oleh individu tentang kehidupan yang 

baik. Ketiga, subjective well-being merupakan jumlah afek positif yang lebih 

besar daripada afek negatif (Bradburn, 1969). 

Diener (2000) mengemukakan bahwa subjective well-being merupakan 

evaluasi individu secara menyeluruh mengenai kehidupannya, evaluasi ini 

mencakup evaluasi afektif maupun kognitif. Subjective well-being dalam 

banyak literatur psikologi juga dikenal dengan istilah happiness (Snyder & 

Lopez, 2007). Menurut Keyes, Shmotkin, dan Ryff (2002) subjective well-

being adalah evaluasi kehidupan dalam kepuasan dan keseimbangan antara 

afek positif dan negatif yang mempengaruhi psychological well-being dengan 

melibatkan persepsi. 

Diener (2000) mengemukakan bahwa subjective well-being adalah 

konstruk multidimensional yang terdiri dari komponen afektif dan kognitif. 
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Subjective well-being merupakan kombinasi dari afek positif yang tinggi, 

rendahnya afek negatif, dan kepuasan hidup. Afek positif seperti, bersemangat, 

gembira, dan kasih sayang. Afek negatif seperti cemas, rasa bersalah, takut, 

marah, stress, dan malu. Individu merasakan subjective well-being yang tinggi 

ketika memiliki banyak perasaan menyenangkan dan hanya sedikit rasa sakit 

serta ketika merasa puas dengan kehidupannya (Diener, 2000). 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa subjective well-

being adalah penilaian individu terhadap seluruh aspek kehidupannya, yang 

melibatkan komponen afektif yang terdiri dari afek positif dan afek negatif 

serta komponen kognitif yaitu kepuasan hidup. 

2. Dimensi Subjective Well-Being 

Diener (1984, 2000) menjelaskan bahwa subjective well-being 

merupakan kombinasi dari tiga bagian penting. Pertama, pengalaman-

pengalaman menyenangkan yang dirasakan oleh individu (afek positif). Kedua, 

tidak adanya pengalaman-pengalaman tidak menyenangkan (afek negatif). 

Ketiga, kepuasan individu secara umum dengan kehidupannya. Terdapat dua 

dimensi umum yang menyusun subjective well-being, yaitu dimensi afektif dan 

dimensi kognitif (Diener 1984, 2000; Diener, Emmons, Larsen, & Griffin, 

1985; Diener, Suh, Lucas, & Smith, 1999). Dimensi afektif terdiri dari 

pengalaman menyenangkan dan pengalaman yang tidak menyenangkan yang 

umumnya disebut dengan afek positif dan afek negatif serta dimensi kognitif 

yang diidentifikasikan sebagai kepuasan hidup. 
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Berikut ini adalah penjelasan mengenai dimensi-dimensi dari 

subjective well-being: 

a. Dimensi Afektif 

Subjective well-being menggambarkan evaluasi individu mengenai 

kehidupannya baik dalam kepuasan hidup maupun perasaan-perasaan 

yang dialaminya (Diener, 2012). Setiap bagian konstruk harus dipahami 

dengan cara yang sesuai (Stones & Kozma, 1985). Mood dan emosi yang 

disebut dengan afek menggambarkan evaluasi individu terhadap setiap 

peristiwa yang ada di dalam kehidupannya (Diener et al., 1999). Dimensi 

afektif subjective well-being terdiri dari afek positif (positive affect/PA) 

dan afek negatif (negative affect/NA) yang menggambarkan jumlah 

pengalaman menyenangkan dan pengalaman tidak menyenangkan yang 

dialami individu sepanjang kehidupannya (Schimmack, 2008). 

1) Afek Positif 

Afek positif merupakan gambaran perasaan antusias, aktif, dan 

siaga. Afek positif yang tinggi ditandai dengan keadaan yang penuh 

energi, konsentrasi penuh, dan pengalaman yang menyenangkan, 

sedangkan afek positif yang rendah ditandai dengan kesedihan dan 

keadaan fisik yang lemah (Watson, Clark, & Tellegen, 1988). 

2) Afek Negatif 

Afek negatif merupakan dimensi umum dari keadaan yang tidak 

menyenangkan yang tersusun dari berbagai keadaan mood, yang tidak 

menyenangkan, seperti takut, cemas, marah, terhina, dan rasa 
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bersalah, individu dengan afek negatif yang rendah akan merasakan 

ketenangan dan ketentraman (Watson, Clark, & Tellegen, 1988). 

b. Dimensi Kognitif 

Subjective Well-Being memiliki dimensi lain selain dimensi 

afektifnya, yaitu dimensi kognitif yang mencakup penilaian kognitif 

individu yang menyeluruh mengenai kehidupan yang dijalaninya, atau 

yang biasa dikenal dengan istilah kepuasan hidup (Andrews & Withey, 

1976; Diener, 1984; Larsen & Eid, 2008). Di antara komponen dasar 

subjective well-being, kepuasan hidup diidentifikasi sebagai konstruk 

berbeda yang merupakan refleksi dari evaluasi kognitif yang dari kualitas 

kehidupan yang dijalani individu secara keseluruhan (Pavot & Diener, 

1993, 2008).  

 Subjective well-being memiliki dua dimensi, yaitu dimensi afektif yang 

menggambarkan pengalaman emosi yang terdiri dari pengalaman menyenangkan 

dan pengalaman tidak menyenangkan dan komponen kognitif yang 

menggambarkan kepuasan hidup yang bersifat subjektif, kedua dimensi ini 

merupakan struktur yang menyusun subjective well-being. 

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Subjective Well-Being 

Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor 

yang mempengaruhi subjective well-being (Diener, Oishi, & Lucas, 2003). 

Diantaranya adalah faktor demografi, faktor kebudayaan dan faktor 

kepribadian. Berikut adalah penjabaran dari faktor-faktor yang mempengaruhi 

subjective well-being:  
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a. Faktor Demografi 

1) Usia 

Penelitian awal mengenai subjective well-being menunjukkan 

bahwa usia muda dapat memprediksi subjective well-being secara 

konsisten (Wilson, 1967). Mroczek dan Spiro (2005) di dalam 

penelitian longitudinalnya juga menemukan bahwa afek positif sedikit 

berkurang seiring pertambahan usia, dan begitu pula afek negatif. 

Meskipun begitu ketika diteliti di beberapa negara, tidak ada 

hubungan yang konsisten antara usia dan subjective well-being 

(Diener & Ryan, 2009); namun, terdapat kecenderungan penurunan 

kepuasan hidup yang lebih cepat seiring pertambahan usia pada 

negara miskin bila dibandingkan dengan negara maju (Deaton, 2008). 

2) Tingkat Pendidikan 

Hefferon dan Boniwell (2011) mengemukakan bahwa 

individu dengan subjective well-being yang tinggi cenderung berasal 

dari latar belakang pendidikan yang tinggi pula. Hasil penelitian yang 

lain juga menunjukkan bahwa terdapat korelasi positif antara tingkat 

pendidikan seseorang dengan subjective well-being setelah variabel 

yang lain dikontrol (Witter, Okun, Stock, & Haring, 1984). 

3) Religiusitas 

Secara umum, individu yang religius cenderung memiliki 

subjective well-being yang lebih tinggi (Diener & Ryan, 2009). Tidak 

hanya itu, partisipasi individu dalam kegiatan keagamaan, afiliasi 
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religius yang kuat, dan hubungan dengan Tuhan juga terkait dengan 

tingkat subjective well-being yang lebih tinggi (Ferriss, 2002; Poloma 

& Pendleton, 1990; Witter, Stock, Okun, & Haring, 1985). Pada skala 

nasional, religiusitas yang tinggi juga terkait dengan kepuasan hidup 

yang lebih tinggi dan tingkat bunuh diri yang lebih rendah (Diener & 

Seligman, 2004). 

4) Pernikahan 

Individu yang menikah cenderung memiliki subjective well-

being yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan individu yang tidak 

menikah (Lee, Seccombe, & Sheehan, 1991; Lucas, Clark, Georgellis, 

& Diener, 2003). Namun demikian, Lucas et al., (2003) menjelaskan 

bahwa individu cepat dalam beradaptasi dengan pernikahan, sehingga 

akan cepat kembali pada tingkat awal subjective well-being-nya. 

Disisi lain, Lucas (2005) menemukan bahwa individu yang bercerai 

cenderung memiliki subjective well-being yang rendah. Berbeda 

dengan individu yang menikah, individu yang mengalami perceraian 

tidak kembali pada tingkat awal subjective well-being-nya seiring 

berjalannya waktu. Hasil penelitian Diener, Gohm, Suh, dan Oishi 

(2000) menunjukkan bahwa hubungan antara status pernikahan dan 

subjective well-being di berbagai negara sangat mirip meskipun 

terdapat beberapa variasi yang terkait dengan variabel budaya. 
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5) Pengangguran 

Menjadi seorang pengangguran terbukti memiliki dampak 

negatif terhadap subjective well-being individu (Clark, 2009). Clark 

(2009) menjelaskan bahwa individu tidak dapat beradaptasi dengan 

status pengangguran sebagaimana yang digambarkan oleh teori 

hedonic treadmill, sebagai contoh; menjadi pengangguran ditahun 

ketiga sama sulitnya dengan menjadi pengangguran ditahun pertama. 

Namun demikian, pada daerah yang mengalami krisis ekonomi 

dimana angka pengangguran sangat tinggi secara signifikan 

meningkatkan subjective well-being individu pengangguran (Clark, 

2009). 

6) Pendapatan 

Pendapatan dan memiliki hubungan positif dengan subjective 

well-being, meskipun akan mengalami penurunan seiring peningkatan 

pendapatan (Diener & Ryan, 2009). Ketika peningkatan pendapatan 

secara signifikan berpengaruh terhadap subjective well-being pada 

individu yang hidup dalam kemiskinan atau berada pada negara 

miskin, kuatnya hubungan antara kekayaan dengan kepuasan hidup 

berkurang pada tingkat pendapatan yang lebih tinggi (Diener, Ng & 

Tov, 2009). Dalam skala nasional, pendapatan per kapita negara 

merupakan prediktor yang kuat dari kepuasan hidup (Diener, 

Kahneman, Tov, & Arora, 2009). 
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b. Faktor Kebudayaan 

Budaya memiliki pengaruh terhadap terbentuknya subjective well-

being (Marettih & Widiningsih, 2015; Tov & Diener, 2007). Banyak 

penelitian yang menunjukkan perbedaan subjective well-being di berbagai 

negara yang dapat dijelaskan sebagai dampak dari budaya (Diener & Ryan, 

2009). Lebih lanjut, individu yang memiliki karakteristik yang dihargai 

dalam budaya mereka cenderung lebih bahagia. Karena beberapa 

karakteristik lebih dihargai disuatu kebudayaan tertentu dibandingkan 

dengan budaya lainnya, sehingga terdapat perbedaan dalam faktor-faktor 

yang mempengaruhi subjective well-being (Diener, 2012). 

Sebagai contoh, Suh (2002) menemukan bahwa kepribadian yang 

konsisten lebih dihargai di Barat dibandingkan dengan di Korea Selatan, 

sehingga konsistensi lebih dapat memprediksi subjective well-being pada 

individu di Barat. Diener & Diener (1995) juga menemukan bahwa self-

esteem merupakan prediktor kepuasan hidup yang lebih kuat pada kultur 

individualistik dibandingkan dengan kultur kolektivistik. Individu yang 

ekstrovert cenderung lebih bahagia pada budaya yang terbuka bila 

dibandingkan dengan budaya yang tertutup (Fulmer, Gelfand, Kruglanski 

et al., 2010). Diener, Tay, dan Myers (2011) menemukan bahwa di negara 

yang tingkat religiusitasnya tinggi, individu yang religius memiliki tingkat 

kepuasan hidup yang lebih tinggi dibandingkan dengan individu yang 

tidak religius. Sehingga, keterkaitan antara religiusitas dengan subjective 

well-being bergantung pada masyarakat pada wilayah tersebut. 
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c. Faktor Kepribadian 

1) Self-Esteem 

Self-esteem yang tinggi merupakan salah satu prediktor terkuat 

subjective well-being (Diener, 1984). Penelitian yang lain juga 

memperkuat bahwa self-esteem yang tinggi memang mengarah pada 

peningkatan subjective well-being (Baumeister, Campbell, Krueger, 

& Vohs, 2003). Namun demikian, self-esteem juga berkaitan erat 

dengan konteks kebudayaan (Compton & Hoffman, 2013). Self-

esteem lebih dihargai di negara dengan budaya individualistik 

dibandingkan dengan negara dengan budaya kolektivistik (Diener & 

Diener, 1995; Hewitt, 2002). 

2) Self-Efficacy 

Self-efficacy merupakan konsep yang berkaitan erat dengan 

pengendalian dan harapan (Compton & Hoffman, 2013).  Beberapa 

ahli mengemukakan bahwa kebutuhan akan pengendalian adalah 

motif sentral yang menggerakkan motif-motif lainnya di dalam 

kehidupan (Thompson, 2009). Self-efficacy terkait dengan subjective 

well-being yang lebih tinggi sepanjang rentang kehidupan (Maddux 

dalam Compton & Hoffman, 2013; Vecchio et al., 2007). Penelitian 

dari Santos et al., (2014) juga menunjukkan bahwa self-efficacy 

memiliki hubungan positif dengan subjective well-being mahasiswa. 
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3) Optimism 

Secara umum, individu yang lebih optimistis menyikapi masa 

depannya dan memiliki harapan cenderung lebih bahagia dan 

memiliki kepuasan hidup yang lebih tinggi dari individu lainnya 

(Rand & Cheavens dalam Compton & Hoffman, 2013). Bila 

dibandingkan dengan individu yang pesimistis, individu optimis 

memiliki coping yang lebih efektif, kesehatan tubuh yang lebih baik, 

dan memiliki pengalaman yang lebih baik dengan orang lain (Carver, 

Scheier, & Segerstrom, 2010). Individu optimis juga memiliki 

kepercayaan diri dan ketekunan ketika berhadapan dengan tantangan 

(Carver et al., dalam Compton & Hoffman, 2013). Kunci utama dari 

optimism adalah adanya perkiraan akan terjadinya hal yang positif, 

kemudian, dampak dari optimism lebih tampak saat individu optimis 

berhadapan dengan kesulitan atau tantangan di dalam kehidupan 

(Compton & Hoffman, 2013). 

4) Hubungan Sosial 

Hubungan yang positif dengan orang lain merupakan salah 

satu prediktor terpenting subjective well-being (Myers, 2000). 

Kebutuhan akan interaksi sosial adalah kebutuhan mendasar bagi 

manusia. Hubungan yang positif berkaitan secara signifikan dengan 

tingkat subjective well-being yang tinggi dan kepuasan terhadap 

keluarga serta teman-teman pada berbagai budaya di dunia (Diener, 

Oishi, & Lucas, 2003). 
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5) Kebermaknaan Hidup 

Memiliki kebermaknaan dan tujuan di dalam kehidupan juga 

merupakan prediktor penting dari subjective well-being yang lebih 

tinggi (Steger dalam Compton & Hoffman, 2013). Lebih lanjut, 

kebermaknaan hidup adalah komponen dari well-being pada setiap 

tahapan kehidupan (Steger, Oishi, & Kashdan, 2009). Penelitian 

yang dilakukan oleh King, Hicks, Krull, dan del Gaiso (2006) 

menunjukkan bahwa terdapat hubungan timbal balik antara 

kebermaknaan hidup dengan subjective well-being. Lebih lanjut, 

hasil penelitian menunjukkan bahwa ketika individu terlibat aktif 

dalam menggapai berbagai tujuan yang bermakna maka akan 

berdampak pada peningkatan subjective well-being (Oishi, Diener, 

Suh, & Lucas, 1999). 

Subjective well-being dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya adalah 

faktor demografi, faktor kebudayaan, dan faktor kepribadian. Faktor-faktor tersebut 

menentukan pembentukan dan tingkatan subjective well-being pada individu. Dari 

penjabaran di atas maka faktor demografi, faktor kebudayaan, dan faktor 

kepribadian merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi subjective well-being 

individu. 

B. Self-Efficacy 

1. Pengertian Self-Efficacy 

Konsep self-efficacy pada hakikatnya adalah inti dari teori social cognitive 

yang dikemukakan oleh Albert Bandura yang menekankan pada peran vicarious 
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learning, pengalaman sosial, dan determinisme timbal balik dalam pengembangan 

kepribadian (Bandura, 1997). Self-efficacy dibangun atas teori social cognitive yang 

memandang manusia secara aktif membentuk kehidupannya dan tidak secara pasif 

bereaksi dengan pengaruh lingkungan (Barone, Maddux, & Snyder dalam Snyder 

& Lopez, 2007). Menurut Bandura (1997) self-efficacy adalah keyakinan individu 

dengan kemampuannya sendiri untuk menghasilkan suatu hal yang diharapkan 

dengan usahanya sendiri. Tidak jauh berbeda dengan Bandura, Maddux (2009) 

mengungkapkan bahwa self-efficacy adalah keyakinan individu dengan 

kemampuannya untuk memperoleh hasil yang diharapkan dengan usahanya sendiri.    

 Self-efficacy adalah pola pemikiran manusia yang dipelajari dan tidak 

diturunkan secara genetik yang berkembang sejak masa infantil dan terus 

berkembang sepanjang rentang kehidupan (Snyder & Lopez, 2002). Self-efficacy 

adalah salah satu faktor yang menentukan perilaku individu dalam menghadapi dan 

sejauh mana individu bertahan dalam menghadapi rintangan dan tantangan. Self-

efficacy merupakan keyakinan bahwa kemampuan individu dapat membawa hasil 

yang diharapkan, terutama dalam kondisi peralihan dan kondisi yang menantang. 

Self-efficacy tidak menekankan pada apa yang akan dilakukan individu, melainkan 

apa yang diyakini dapat dilakukan oleh individu tersebut (Maddux, 2009). 

Individu yang memiliki self-efficacy yang tinggi yakin bahwa mereka 

mampu untuk melakukan sesuatu dalam rangka untuk mengubah keadaan-keadaan 

di sekitarnya. Sebaliknya, individu dengan self-efficacy yang rendah akan 

menganggap bahwa dirinya pada dasarnya tidak mampu untuk mengubah keadaan-

keadaan yang terjadi di sekitarnya (Bandura, 1997). Dalam situasi yang sulit, 
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individu dengan self-efficacy rendah cenderung mudah menyerah, sementara 

individu dengan self-efficacy yang tinggi akan berusaha lebih keras untuk 

menghadapi tantangan yang dihadapinya. 

 Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa self-efficacy adalah 

keyakinan individu pada kemampuannya sendiri dalam menghadapi tantangan, 

mencapai tujuan, dan mengendalikan keadaan-keadaan di sekitarnya untuk 

mencapai suatu hasil dalam kondisi tertentu. 

2. Dimensi Self-Efficacy  

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Bandura (1997), dimensi dari 

self-efficacy adalah sebagai berikut: 

a. Magnitude 

 Dimensi ini berkaitan dengan tingkat kesulitan suatu tugas yang 

dilakukan oleh individu. Apabila individu dihadapkan pada tugas-tugas 

yang disusun menurut tingkatan kesulitannya, maka self-efficacy individu 

akan memilih kesulitan tugas yang mampu dilakukannya sesuai dengan 

batas kemampuannya. Dimensi ini memiliki implikasi terhadap pemilihan 

tindakan yang dirasa individu mampu untuk dilakukannya dan menghindari 

pilihan yang berada diluar batas kemampuan yang dimiliki oleh individu. 

b. Strength 

Dimensi ini berkaitan dengan kuat atau lemahnya keyakinan 

individu mengenai kemampuanya dalam melakukan suatu tugas tertentu. 

Keyakinan yang lemah akan mudah digoyahkan oleh pengalaman-

pengalaman yang tidak mendukung kesuksesan individu dalam suatu tugas 
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tertentu. Sebaliknya, keyakinan yang kuat akan mendorong individu untuk 

tetap berusaha meskipun dalam kondisi yang sulit sekalipun. 

c. Generality 

 Dimensi ini berkaitan dengan bidang tugas, seberapa luas individu 

mempunyai keyakinan dalam menyelesaikan tugas-tugas yang dihadapinya. 

Apakah keyakinan tersebut terbatas pada suatu aktivitas dan situasi tertentu, 

ataukah dapat digeneralisasi untuk aktivitas dan situasi yang bervariasi. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa self-efficacy memiliki 

tiga dimensi yang membentuknya, yaitu magnitude, strength, dan generality. 

C. Optimism 

1. Pengertian Optimism 

Optimism diartikan sebagai perkiraan individu secara menyeluruh mengenai 

terjadinya hal baik dimasa yang akan datang (Carver, Scheier, & Segerstrom, 2010; 

Scheier & Carver, 1985, 1987). Individu optimis memperkirakan bahwa hal baik 

lebih mungkin terjadi pada diri mereka dibandingkan dengan hal buruk (Carver, 

Scheier, & Segerstrom, 2010; Carver & Scheier, 2003). Individu optimis berbeda 

dalam banyak hal dengan individu pesimis yang memiliki dampak besar di dalam 

kehidupan mereka. Individu optimis dan pesimis berbeda dalam bagaimana cara 

mereka menyikapi masalah dan tantangan yang mereka hadapi, dan berbeda dalam 

sikap serta keberhasilan dalam mengatasi kesulitan yang ada di dalam 

kehidupannya (Carver & Scheier, 2003). 

Chang dan Sanna (2001) menjelaskan bahwa banyak hasil penelitian yang 

menunjukkan optimism berkaitan dengan dampak psikologis yang positif, 
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sementara disisi lain pessimism berkaitan dengan dampak psikologis yang negatif. 

Optimism berkaitan dengan pandangan individu dalam menyikapi kondisi yang 

akan terjadi dimasa depan, khususnya dalam situasi sulit. Individu yang optimistis 

akan mampu untuk keluar dari permasalahan yang dihadapinya meski dalam situasi 

yang sulit sekalipun, karena adanya perkiraan di dalam diri individu bahwa seiring 

berjalannya permasalahan itu dapat diatasi olehnya. Sebaliknya, individu pesimis 

akan sulit untuk mampu keluar dari permasalahan yang dihadapinya, karena tidak 

ada perkiraan di dalam diri individu bahwa permasalahan tersebut dapat diatasi 

olehnya. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa optimism adalah 

perkiraan individu bahwa kejadian di masa depan akan memiliki hasil yang positif, 

khususnya dalam situasi sulit atau menantang. 

2. Aspek-Aspek Optimism 

Konsep optimism dapat dijelaskan dengan teori expectancy-value (Carver, 

Scheier, & Segerstrom, 2010). Berikut ini adalah aspek-aspek dari optimism: 

a. Goal 

Goal adalah keadaan atau tindakan yang diinginkan oleh 

individu. Semakin penting goal tersebut bagi individu, semakin besar 

nilainya dalam memberi motivasi pada individu. Individu akan 

berupaya untuk menyesuaikan perilaku sesuai dengan tujuan yang ia 

inginkan. 
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b. Expectancy 

Expectancy merupakan kepercayaan individu bahwa tujuan yang 

diinginkannya dapat dicapai. Jika individu ragu-ragu dalam menggapai 

tujuannya, mungkin mereka akan berhenti berusaha. Individu akan 

berhenti lebih awal, atau tidak memulainya sama sekali. Individu yang 

percaya tujuannya dapat dicapai akan tetap bertahan, meski dalam 

kondisi yang sulit sekalipun. 

3. Perbedaan Optimism dan Self-Efficacy 

Optimism dan self-efficacy tampak memiliki kesamaan dalam orientasinya 

terhadap terjadinya hasil yang diharapkan. Kedua konstruk ini sama-sama 

membahas mengenai outcome expectancy (hasil 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 
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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). 

Gambar 2.1 

Pandangan Optimism tentang Terbentuknya Perilaku (Bagan A) dan Pandangan 

Self-Efficacy tentang Terbentuknya Perilaku (Bagan B) (Scheier & Carver, 1987). 

 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat dua perbedaan 

antara optimism dan self-efficacy. Perbedaan tersebut adalah mengenai pandangan 

kedua konstruk tersebut mengenai penyebab terjadinya hasil yang diharapkan dan 

luasnya bidang expectancy dari kedua konstruk tersebut. 

D. Kerangka Berpikir 

 Dalam memulai pendidikannya di perguruan tinggi, mahasiswa tahun 

pertama akan menghadapi banyak perubahan di dalam kehidupan mereka. 

Perubahan yang akan mereka hadapi antara lain perubahan metode belajar, 

perubahan lingkungan pertemanan, dan perubahan tempat tinggal yang seringkali 

menjadi jauh dari orang tua. Dalam masa transisi ke perguruan tinggi mahasiswa 

tahun pertama biasanya mengalami pergolakan emosi seperti stres, cemas, tidak 
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percaya diri, dan kesepian. Keadaan tersebut akan berpengaruh terhadap penurunan 

afek positif dan meningkatnya afek negatif, hal tersebut akan berdampak terhadap 

subjective well-being mahasiswa tahun pertama.  

Diener (2000) mengemukakan bahwa subjective well-being merupakan 

evaluasi individu secara menyeluruh mengenai kehidupannya, evaluasi ini 

mencakup evaluasi afektif maupun kognitif. Lebih lanjut, Diener (2000) juga 

menjelaskan bahwa subjective well-being adalah keadaan dimana individu 

mengalami lebih banyak pengalaman menyenangkan daripada pengalaman tidak 

menyenangkan. Mahasiswa tahun pertama yang menjalani kehidupan perkuliahan 

yang positif dan menyenangkan maka akan memberikan kualitas kehidupan yang 

baik pula. 

 Subjective well-being mahasiswa tahun pertama dipengaruhi oleh beberapa 

stresor yang salah satunya adalah saat mahasiswa tahun pertama dalam masa 

transisi ke perguruan tinggi (Gall, Evans, & Bellerose, 2000). Banyaknya 

perubahan yang dialami individu yang cenderung berupa pengalaman tidak 

menyenangkan akan berdampak pada rendahnya subjective well-being mahasiswa 

tahun pertama. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Kulaksizoğlu dan Topuz 

(2014) menunjukkan bahwa mahasiswa tahun pertama cenderung memiliki 

subjective well-being yang rendah. Hal ini terkait dengan perubahan-perubahan 

yang dialami oleh mahasiswa tahun pertama dalam segala aspek kehidupan 

perkuliahan. Perubahan tempat tinggal, perubahan metode belajar, serta perubahan 

sistem yang jauh berbeda dengan sekolah dasar dan sekolah menengah 
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menimbulkan keadaan emosi negatif sehingga berpengaruh pada subjective well-

being mahasiswa tahun pertama. 

Mahasiswa tahun pertama dengan subjective well-being yang rendah 

memiliki potensi untuk mengalami permasalahan psikologis disepanjang 

kehidupan perkuliahannya seperti depresi (Zheng, 2016), prokrastinasi akademik 

(Mortazavi, 2016), atau bahkan kecenderungan untuk bunuh diri (Diener & Chan, 

2011). Disisi lain, mahasiswa tahun pertama yang memiliki keyakinan akan 

kemampuannya dalam menghadapi perkuliahan dan memiliki pandangan positif 

mengenai permasalahan yang dihadapi akan memiliki subjective well-being yang 

baik. 

Subjective well-being dipengaruhi oleh beberapa faktor, dan faktor 

kepribadian merupakan salah satu faktor yang memprediksi tingginya subjective 

well-being (Diener et al., 1999). Dan diantara faktor-faktor kepribadian yang dapat 

mempengaruhi subjective well-being menurut Compton dan Hoffman (2013) 

adalah optimism, self-esteem, harapan, pengendalian diri, dan self-efficacy yang 

dimiliki oleh individu. Individu yang memiliki keyakinan akan kemampuan dirinya 

serta memiliki pandangan yang positif mengenai masa depannya akan mampu 

menghadapi tantangan yang akan dihadapi serta akan mendorong munculnya afek 

positif dan perasaan puas mengenai kehidupannya. Sehingga dapat dikatakan 

bahwa self-efficacy dan optimism merupakan faktor yang dapat memprediksi 

subjective well-being. 

Bandura (1997) mengemukakan bahwa self-efficacy adalah keyakinan 

individu dengan kemampuannya sendiri untuk menghasilkan suatu hal yang 
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diharapkan dengan usahanya sendiri. Lebih lanjut, Bandura (1997) mengungkapkan 

bahwa individu dengan self-efficacy akan mempunyai kendali terhadap apa yang 

terjadi di sekitarnya, sehingga dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi secara 

efektif. Self-efficacy merupakan salah satu prediktor subjective well-being yang 

cukup konsisten sepanjang rentang kehidupan pada remaja akhir (Vecchio et al., 

2007).  

Self-efficacy yang dimiliki oleh mahasiswa tahun pertama tergambar dalam 

bagaimana mahasiswa tahun pertama memiliki keyakinan pada kompetensi yang 

dimilikinya untuk dapat mengatasi berbagai permasalahan dalam berbagai situasi. 

Bandura (1997) menjelaskan bahwa individu dengan self-efficacy akan mampu 

menyelesaikan permasalahan secara efektif. Keyakinan pada kompetensi yang 

dimiliki akan menimbulkan perasaan puas pada kehidupan yang dijalani dan 

memicu emosi-emosi positif pada mahasiswa tahun pertama. Hal ini dikarenakan 

keyakinan pada kompetensi diri membuat mahasiswa tahun pertama merasa dapat 

menyelesaikan berbagai permasalahan dan tantangan yang akan dihadapinya baik 

dalam ranah akademik maupun non-akademik.  Sehingga dapat dipastikan dalam 

kondisi tersebut mahasiswa tahun pertama akan mengalami subjective well-being 

yang baik. 

Optimism didefinisikan sebagai  perkiraan individu akan terjadinya hal-hal 

baik di masa yang akan datang (Scheier & Carver 1985, 1987). Optimism mengarah 

kepada peningkatan well-being karena dengan perkiraan bahwa hal yang akan 

dihadapi di masa depan akan berjalan baik, individu akan meningkatkan 

engagement dan tetap teguh pada tujuan, sehingga cenderung untuk mencapai 
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tujuan mereka (Dolcos, Moore, & Katsumi, 2018). Individu yang optimistis akan 

dapat melalui berbagai permasalahan dan tantangan, karena memiliki pandangan 

yang positif dalam menyikapi permasalahan dan tantangan. Selain itu, individu 

yang optimistis terbukti memiliki subjective well-being yang lebih tinggi karena 

dapat melewati situasi sulit (Scheier & Carver, 1993).  

Sementara itu, optimism yang dimiliki oleh mahasiswa tahun pertama 

tercermin dalam bagaimana mahasiswa tahun pertama memiliki pengharapan yang 

baik pada hal-hal yang terjadi di masa yang akan datang. Hal-hal positif yang 

diharapkan oleh mahasiswa tahun pertama akan menimbulkan semangat dan 

memicu perasaan-perasaan positif dan kepuasan dalam menjalani berbagai aktivitas 

yang dilakukan oleh mahasiswa tahun pertama. Dolcos, Moore, dan Katsumi (2018) 

menjelaskan bahwa individu optimistis cenderung mencapai tujuan yang mereka 

inginkan dan mengalami peningkatan well-being. Sehingga dapat dipastikan dalam 

kondisi tersebut mahasiswa tahun pertama akan mengalami subjective well-being 

yang baik. 

Dengan demikian self-efficacy dan optimism berperan penting sebagai 

faktor-faktor pembentuk subjective well-being pada mahasiswa tahun pertama. 

Berbagai hasil penelitian juga menunjukkan bahwa self-efficacy (Santos et al., 

2014; Vecchio et al., 2007) maupun optimism (Ben-Zur, 2003; Carver, Scheier & 

Segerstrom, 2010; Scheier & Carver, 1993) terbukti memiliki korelasi dengan 

subjective well-being. Sehingga self-efficacy dan optimism dapat menjadi prediktor 

subjective well-being pada mahasiswa tahun pertama.  
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Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, self-efficacy dan 

optimism dapat menjadi faktor yang memprediksi subjective well-being. Self-

efficacy dan optimism penting bagi mahasiswa tahun pertama, karena di tahun-

tahun awal perkuliahan merupakan masa transisi yang penuh dengan gejolak 

sehingga memiliki kemungkinan untuk mempengaruhi subjective well-being 

mahasiswa tahun pertama. Penelitian yang  dilakukan oleh Chemers, Hu, dan 

Garcia (2001) menunjukkan bahwa mahasiswa dengan self-efficacy dan optimism 

yang tinggi lebih cenderung menganggap masa transisi perkuliahan sebagai 

tantangan daripada ancaman. Selain itu, mahasiswa tahun pertama dengan self-

efficacy dan optimism memiliki kepuasan yang lebih tinggi pada penyesuaian dan 

kehidupan perkuliahan. Serta disaat yang sama juga mengalami stres dan sakit yang 

lebih sedikit, sehingga akan membantu mahasiswa tahun pertama untuk mencapai 

subjective well-being di dalam kehidupannya.  

Mahasiswa dengan self-efficacy yang tinggi akan memiliki keyakinan 

mengenai kompetensinya dalam menghadapi kehidupan perkuliahan yang akan 

dihadapinya dan disertai dengan optimism dalam memandang tantangan yang akan 

dihadapi dalam kehidupan perkuliahan. Self-efficacy dan optimism yang dimiliki 

akan membantu mahasiswa tahun pertama dalam menghadapi transisi ke dalam 

kehidupan perkuliahan sehingga dapat meningkatkan afek positif, mengantisipasi 

faktor-faktor pemicu tingginya afek negatif, serta memunculkan perasaan puas 

dengan kehidupan yang dijalani, sehingga self-efficacy dan optimism dapat 

memprediksi pembentukan subjective well-being pada mahasiswa tahun pertama. 
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E. Hipotesis 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah: 

1. Self-efficacy dan optimism secara bersama-sama dapat memprediksi subjective 

well-being pada mahasiswa tahun pertama, artinya semakin tinggi self-efficacy 

dan optimism yang dimiliki oleh mahasiswa tahun pertama maka semakin 

tinggi subjective well-being mahasiswa tahun pertama. 

2. Self-efficacy dapat memprediksi subjective well-being pada mahasiswa tahun 

pertama, artinya semakin tinggi self-efficacy yang dimiliki oleh mahasiswa 

tahun pertama maka semakin tinggi subjective well-being mahasiswa tahun 

pertama. 

3. Optimism dapat memprediksi subjective well-being pada mahasiswa tahun 

pertama, artinya semakin tinggi optimism yang dimiliki oleh mahasiswa tahun 

pertama maka semakin tinggi subjective well-being mahasiswa tahun pertama. 


