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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mahasiswa dalam tahap perkembangannya digolongkan sebagai remaja

akhir dan dewasa awal. Menurut Monks (dalam Desmita, 2012) remaja akhir

berada pada rentang usia 18-21 tahun, sedangkan Hurlock (dalam Jahja, 2011)

menyatakan dewasa awal berada pada rentang usia 21-40 tahun. Pada usia

tersebut mahasiswa mengalami masa peralihan dari remaja akhir kedewasa awal

(Gunawati, Hartati, & Listiara, 2006). Setiap tahapan perkembangan memiliki

tugas-tugas perkembangan yang harus dipenuhi individu. Apabila tugas

perkembangan berhasil diselesaikan dengan baik, maka akan tercapai kepuasan,

kebahagian, dan penerimaan dari lingkungan. Keberhasilan individu memenuhi

tugas perkembangan akan menentukan keberhasilan individu memenuhi tugas

perkembangan pada fase berikutnya. Salah satu tugas perkembangan remaja akhir

adalah mempersiapkan diri dan memilih pekerjaan untuk memulai karir

(Havighurst dalam Yusuf, 2004).

Terkait dengan tugas perkembangan banyak ditemukan mahasiswa yang

kuliah sambil bekerja. Mahasiswa yang kuliah sambil bekerja banyak dijumpai di

berbagai negara. Hal ini terjadi di negara berkembang maupun di negara maju. Di

Indonesia mahasiswa yang kuliah sambil bekerja bukanlah suatu hal yang baru.

Bahkan beberapa universitas memiliki program pemberian peluang kerja paruh

waktu (part time) untuk mahasiswanya dengan kriteria tertentu, dua di antaranya

adalah Universitas Bina Nusantara (Binus) dan Universitas Muhammadiyah
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Malang (UMM). Program yang diterapkan pada dua universitas ini hampir sama.

UMM memberikan peluang kerja paruh waktu (part time) untuk mahasiswa

semester V (lima) ke atas. Mahasiswa part timer akan bekerja secara paruh waktu

di unit-unit kerja di lingkungan UMM, mulai dari perkantoran, perpustakaan,

laboratorium, operator, translator, programmer hingga pekerjaan teknisi.

Mahasiswa akan memperoleh gaji per bulan, uang transportasi, dan bonus-bonus

lainnya. Durasi kontrak kerja sebagai pekerja paruh waktu adalah satu semester

dan dapat diperpanjang jika prestasi kerjanya bagus. Program ini sudah dimulai

sejak semester ganjil tahun 2004. Hingga semester I tahun 2010, jumlah

mahasiswa yang pernah menjadi pekerja paruh waktu sudah mencapai 2.077

orang (http://admissions.umm.ac, 2010, diakses tanggal 02 Februari 2014).

Universitas Binus menerapkan sistem yang hampir sama dengan UMM.

Berdasarkan hasil wawancara dengan AGJ pada hari Kamis (10 April 2014), salah

satu mahasiswa jurusan sistem komputer, kerja paruh waktu (part time) secara

umum di Universitas Binus terdiri dari beberapa jenis pekerjaan, misalnya asisten

labor, karyawan layanan mahasiswa, dan di bidang pemasaran (marketing). Untuk

setiap pekerjaan mahasiswa yang bekerja dapat berasal dari berbagai semester,

khusus untuk bidang pemasaran, batasan semester tidak ditentukan dan menerima

bayaran dengan hitungan Rp 12.000,00 per jam. Asisten labor dan karyawan

layanan mahasiswa mendapat bayaran per bulan. Jadwal paruh waktu harus

menyesuaikan dengan jadwal kuliah agar tidak mengganggu kelancaran

perkuliahan.
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Mahasiswa yang kuliah sambil bekerja juga sudah lazim ditemukan di kota

Pekanbaru. Jenis pekerjaan yang biasa dilakukan berdasarkan wawancara singkat

dengan delapan mahasiswa adalah menjadi petugas katering, memberikan les

privat, penyiar di radio, menjaga toko, fotografer, maupun yang bekerja di bawah

instansi seperti guru TK dan asisten trainer dari LSM. Mahasiswa bekerja karena

berbagai macam alasan, di antaranya adalah ingin menambah pengalaman,

menerapkan teori yang didapatkan di bangku kuliah, mengisi waktu luang,

menjalankan hobi, memenuhi passion, dan menambah duit jajan. Hal ini sesuai

dengan yang diungkapkan oleh Yenni (2007) alasan yang melatarbelakangi

mahasiswa kuliah sambil bekerja di antaranya adalah mengatasi masalah

ekonomi, keinginan untuk membantu orang tua dalam membiayai kuliah,

keinginan untuk hidup mandiri, mencari pengalaman, dam ingin mengisi waktu

luang.

Menurut Rice (2008) tugas mahasiswa adalah menuntut ilmu setinggi-

tingginya di perguruan tinggi. Hal ini bertujuan guna mempersiapkan diri untuk

memiliki karir yang mempunyai konsekuensi ekonomi dan finansial. Salah satu

bentuk persiapan karir yang dapat dilakukan oleh mahasiswa adalah dengan

bekerja sambilan. Menurut pengamat pendidikan Utomo Dananjaya (dalam Jajang

2008), kuliah sambil kerja merupakan upaya membuka gerbang dunia kerja

karena akan mematangkan pola pikir individu untuk menghadapi dunia kerja,

dapat menumbuhkan jiwa kemandirian, dan menghubungkan antara teori yang

didapat di kampus dengan kenyataan yang ada di dunia kerja.
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Mahasiswa yang kuliah sambil bekerja dituntut untuk mampu

melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, mulai dari manajemen

waktu, kedisiplinan, dan memperhatikan kesehatan fisik. Kuliah sambil bekerja

tentunya akan memberikan dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif

yang diperoleh mahasiswa yang kuliah sambil bekerja adalah dapat menyalurkan

hobi, memiliki pengalaman di luar kelas, memperoleh keterampilan, pengetahuan

tentang berbagai macam pekerjaan, dan bertanggung jawab. Selain itu, juga dapat

melatih kemandirian dan memperoleh uang untuk memenuhi kebutuhan pribadi

dan kuliah (Watanabe, 2005).

Watanabe (2005) menyatakan bahwa terdapat dampak negatif yang harus

diwaspadai oleh mahasiswa yang kuliah sambil bekerja. Dampak-dampak tersebut

adalah kesulitan membagi waktu dan konsentrasi saat kuliah dan bekerja,

kelelahan, penurunan prestasi akademik, mengalami keterlambatan kelulusan, dan

akibat yang paling parah adalah dikeluarkan dari universitas karena lebih

mementingkan pekerjaan dari pada kuliah.

Menurut Kapuas (2012) masalah yang paling krusial yang sering dialami

oleh mahasiswa adalah masalah biaya. Beberapa mahasiswa berusaha untuk

meringankan beban orang tua dengan cara bekerja. Kuliah sambil bekerja

merupakan pilihan bagi beberapa mahasiswa tersebut agar tetap mengenyam

pendidikan di perguruan tinggi. Jajang (2008) berpendapat bahwa kondisi

perekonomian Indonesia yang cukup sulit bagi sebagian lapisan masyarakat juga

mendorong mahasiswa mencari solusi masalah keuangan yang diatasi dengan

bekerja.
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Dampak negatif dari mahasiswa yang kuliah sambil bekerja turut

dirasakan oleh mahasiswa yang kuliah sambil bekerja di kota Pekanbaru. Hal ini

sesuai dengan yang diungkapkan oleh RNS yang mengungkapkan:

“… ya paling jadi susah bagi waktu, Yu. Apalagi waktu jadwal kuliah full,
berasa banget capeknya. Belum lagi ngerjain tugas-tugas yang ada. Jadinya
sulit konsentrasi, trus pengaruh kenilai. Jadinya kemaren IP sempat turun
juga.” (W.01.RNS)

Mahasiswa lainnya, TF mengungkapkan:

“… sangat, Yu. Kena di manajemen waktu Yu, manajemen waktu kacau.
Pengaruh ketugas sama nilai juga. Kadang buat istirahat aja sulit.
Sebenernya kerjanya udah diwaktu luang, cuma kan waktu luang itu
sebenernya buat baca atau ngerjain tugas ya disitu.” (W.01.TF)

Dampak negatif yang dirasakan oleh mahasiswa bekerja antara satu dan

yang lainnya cenderung sama, berkaitan seputar kesulitan membagi waktu yang

pada akhirnya akan mempengaruhi indeks prestasi. Salah satu penyebab dampak

negatif yang paling dirasakan mahasiswa bekerja adalah kelebihan beban peran

(role overload). Menurut Yustrianthe (2008) kelebihan beban peran akan terjadi

jika seseorang mempunyai terlalu banyak pekerjaan yang harus diselesaikan di

bawah tekanan waktu dan jadwal yang sangat ketat, serta tidak sesuai dengan

kemampuan. Selain menjadi akademisi di kampus, mahasiswa juga dituntut agar

mampu memenuhi tanggung jawabnya ketika bekerja. Kelebihan beban peran

dapat berefek buruk pada kesehatan fisik dan menimbulkan stres. Stres yang

muncul akan mempengaruhi kondisi psikologis seseorang dan lebih jauh lagi akan

mempengaruhi kesejahteraan diri.

Konsep kesejahteraan diri dapat dijelaskan dengan dua aliran, yaitu aliran

eudaimonic dan aliran hedonic (Ryan & Deci, 2001). Aliran hedonic menjelaskan
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bahwa kesejahteraan diri dapat dicapai melalui kesejahteraan subjektif. Subjective

well being (kesejahteraan subjektif) awalnya dianggap sebagai suatu trait yang

stabil, akan tetapi ternyata ada faktor yang mampu mempengaruhi peningkatan

ataupun penurunan subjective well being (SWB, untuk selanjutnya menggunakan

istilah SWB) seperti kepribadian, pekerjaan, hubungan sosial, status pernikahan,

dan budaya (Diener, Lucas, & Oishi, 2005).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ammar, Nauffal, dan Sbeity (2013)

pada mahasiswa di Lebanese menunjukkan bahwa dukungan sosial merupakan

prediktor yang paling penting untuk memprediksi subjective well being pada

remaja. Hasil penelitian Chou (1999) menunjukkan bahwa dukungan sosial dari

teman lebih besar daripada dukungan sosial keluarga dalam mempengaruhi SWB

pada remaja Cina di Hongkong. Hasil-hasil penelitian ini mendukung pernyataan

Diener, Suh, Lucas, & Smith (1999) bahwa dukungan sosial merupakan faktor

yang mempengaruhi SWB selain faktor genetik, kepribadian, demografis,

hubungan sosial, masyarakat atau budaya, proses kognitif, dan tujuan (goals).

Diener (dalam Ariati, 2010) menyatakan SWB merupakan evaluasi

individu tehadap kehidupannya sendiri baik secara afektif maupun kognitif.

Individu merasakan SWB yang melimpah ketika mereka mengalami perasaan

nyaman yang melimpah dan hanya sedikit perasaan tidak nyaman, ketika terlibat

dalam kegiatan yang menarik dan ketika mereka merasakan banyak kesenangan

dan sedikit rasa sakit, dan ketika mereka puas dengan hidup mereka. Konsep

SWB oleh Diener banyak digunakan untuk mengkaji kebahagiaan individu.

Banyak peneliti psikologi yang menyamakan kebahagiaan (happiness) dengan
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SWB. Namun ada juga yang berpendapat bahwa SWB merupakan konsep yang

lebih luas dan menyeluruh yang meliputi kebahagiaan itu sendiri (Anggoro &

Widhiaraso, 2010).

Diener (2009) menjelaskan konsep sederhana dari SWB adalah ketika

perasaan positif lebih besar daripada perasaan negatif. Perasaan positif dan negatif

ini dimaknai sebagai afek positif dan afek negatif.  Dalam percakapan sehari-hari

SWB dimaknai sebagai kondisi yang dirasakan individu ketika afek positif lebih

banyak daripada afek negatif. Diener (dalam Snyder & Lopez, 2006) juga

menambahkan bahwa secara lebih spesifik SWB adalah kombinasi dari afek

positif yang tinggi, kombinasi afek negatif yang rendah, dan kepuasan hidup

secara umum.

Berdasarkan beberapa penjelasan sebelumnya ada kemungkinan bahwa

mahasiswa yang bekerja memiliki SWB yang tidak stabil atau bahkan cenderung

menurun karena dampak negatif yang dirasakan oleh mahasiswa yang akan

memunculkan pengaruh terhadap kesejahteraan subjektif (SWB) mahasiswa

bekerja. Dampak negatif yang dirasakan mahasiswa akan terwujud dalam bentuk

afek negatif seperti stres misalnya, yang sangat jelas akan mempengaruhi SWB

karena afek negatif merupakan bagian penting yang turut berperan dalam

menentukan kondisi SWB individu.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dukungan sosial merupakan

faktor yang cukup dominan yang akan mempengaruhi SWB. Tanpa adanya

dukungan sosial, keuntungan lebih yang didapatkan dari pekerjaan seseorang

dapat menjadi tidak berguna. Perubahan peran sosial (kuliah sambil bekerja) yang
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dialami mahasiswa yang bekerja sering kali membuat mereka membutuhkan

dukungan sosial dari orang-orang di sekitarnya.

Dukungan sosial dibutuhkan untuk mengurangi dampak negatif yang

muncul dari kondisi stres. Kondisi stres yang muncul akan mempengaruhi SWB

individu. Hasil penelitian Gurung, Taylor, dan Seeman (2003) juga mengatakan

bahwa dukungan sosial memberikan efek yang positif bagi kesehatan dan

kesejahteraan individu. Perubahan sosial yang dijalani tidaklah mudah dan besar

kemungkinannya untuk memunculkan dampak negatif. Dalam hal ini mahasiswa

bekerja membutuhkan dukungan sosial dari orang-orang di sekitarnya untuk

mengurangi dampak negatif yang dirasakan agar afek negatif yang dirasakan

dapat berkurang dan terjaganya kestabilan SWB.

Gottlieb (dalam Urbayatun, 2010) mendefinisikan dukungan sosial sebagai

informasi, verbal ataupun non verbal, saran, bantuan yang nyata atau tingkah laku

yang diberikan oleh orang-orang yang akrab dengan subjek di dalam lingkungan

sosialnya atau yang berada kehadiran dan hal-hal yang dapat memberikan

keuntungan emosional atau berpengaruh pada tingkah laku penerimanya. Gottlieb

lebih lanjut menjelaskan dukungan sosial mengacu pada kenyamanan, perhatian,

penghargaan, atau bantuan yang diberikan orang lain atau kelompok kepada

individu. Dukungan sosial dapat berasal dari berbagai sumber seperti pasangan

hidup, keluarga, pacar, teman, rekan kerja, dan organisasi komunitas.

Berdasarkan pemaparan fenomena di atas peneliti tertarik untuk melihat

apakah ada hubungan antara dukungan sosial dengan subjective well being pada

mahasiswa yang bekerja.
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B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah maka perumusan masalah dalam

penelitian ini adalah: “Apakah ada hubungan antara dukungan sosial dengan

subjective well being pada mahasiswa yang bekerja?”.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat apakah ada hubungan dukungan

sosial dengan subjective well being pada mahasiswa yang bekerja.

D. Keaslian Penelitian

Penelitian tentang SWB sudah banyak dilakukan khususnya di luar negeri.

Chou (1999) meneliti tentang bagaimana dukungan sosial dan subjective well

being pada remaja Cina di Hong Kong. Dukungan sosial yang diterima dipecah

menjadi dukungan sosial yang berasal dari keluarga dan dukungan sosial yang

berasal dari teman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dukungan sosial dari

teman berpengaruh lebih besar dibandingkan dengan dukungan sosial dari

keluarga dalam mempengaruhi SWB remaja Cina di Hong Kong.

Ammar, Nauffal, dan Sbeity (2013) meneliti tentang dukungan sosial yang

diterima sebagai prediktor SWB pada mahasiswa di Lebanese. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa dukungan sosial merupakan prediktor yang penting dalam

memprediksi SWB pada remaja. Berdasarkan hasil penelitian ini, secara umum

remaja merasa puas terhadap kehidupan yang dirasakan saat ini. Hasil penelitian
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juga memperlihatkan berdasarkan skor skala afek negatif, afek negatif yang

dirasakan oleh subjek perempuan lebih banyak dibandingkan afek negatif yang

dirasakan oleh subjek laki-laki.

Di Indonesia penelitian tentang SWB dan penelitian tentang dukungan

sosial sudah banyak diteliti dengan subjek penelitian yang bervariasi. Untuk

subjek penelitian SWB diantaranya adalah remaja, mahasiswa, orangtua,

karyawan, lansia, dan lainnya. Untuk subjek penelitian dukungan sosial lebih

kepada dari siapa dukungan sosial keluarga berasal, seperti dari keluarga, teman

sebaya, dan sebagainya atau seberapa kuat dukungan sosial tersebut dapat

diterima dan dirasakan oleh individu.

Yuniana (2013) melakukan penelitian tentang bagaimana SWB pada

remaja yatim piatu yang tinggal di panti asuhan. Salah satu hasil penting dari

penelitian tersebut menjelaskan bahwa dukungan sosial merupakan faktor penting

yang mempengaruhi kondisi SWB subjek. Subjek penelitian merasakan afek

negatif karena kurangnya dukungan sosial dari keluarga namun dukungan sosial

masih didapatkan dari orang-orang di panti asuhan, sahabat-sahabat subjek, dan

masyarakat.

Jamilah (2013) meneliti tentang pengaruh tipe kepribadian dan dukungan

sosial terhadap SWB pada mahasiswa peratau. Hasil penelitian menunjukkan

bahwa dua variabel bebas tersebut mempengaruhi kondisi SWB. Analisis

beberapa tipe kepribadian yang dilakukan juga menunjukkan adanya pengaruh

yang diberikan terhadap kondisi SWB mahasiswa. Sumbangsih yang diberikan

kedua variabel bebas terhadap SWB adalah sebesar 67,1%.
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Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah menjadi referensi bagi

peneliti, disini peneliti ingin meneliti variabel yang berbeda dari penelitian-

penelitian sebelumnya. Peneliti ingin melihat bagaimana hubungan dukungan

sosial sebagai faktor yang mempengaruhi SWB jika dikaitkan dengan SWB

dengan subjek mahasiswa yang bekerja. Persamaan peneliti dengan peneliti

sebelumnya adalah sama-sama membahas tentang dukungan sosial dan SWB.

Perbedaannya adalah dalam hal ini ada peneliti sebelumnya yang meneliti

dukungan sosial dengan variabel lain, selain SWB. Peneliti sebelumnya juga

meneliti SWB dengan variabel yang lain selain dukungan sosial. Terkait dengan

beberapa penelitian ini, peneliti merasa lebih tertarik pada SWB karena SWB

membahas individu dengan cakupan yang lebih luas, mengacu kepada

kesejahteraan subjektif termasuk di dalamnya kepuasan dan kebahagiaan.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memperoleh manfaat, yaitu manfaat secara

teoritis dan manfaat secara praktis.

1. Manfaat Ilmiah

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat

untuk pengembangan ilmu Psikologi, khususnya pada bidang Psikologi

Positif. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian Psikologi

Positif dalam hal ini yaitu hubungan dukungan sosial dengan subjective well

being.
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2. Manfaat Praktis

a. Mahasiswa Bekerja

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang dukungan

sosial yang dapat diterima, sehingga mampu menjadi pedoman bagi

mahasiswa yang bekerja untuk meningkatkan kesejahteraan subjektif

(SWB).

b. Orang-orang di Sekitar Mahasiswa Bekerja

Bagi atasan, rekan kerja, pihak kampus, keluarga, dan teman mahasiswa

bekerja penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran dukungan

sosial yang dapat diberikan kepada mahasiswa bekerja. Bentuk dukungan

sosial yang diberikan diharapkan sesuai dengan dukungan yang

dibutuhkan agar kestabilan SWB mahasiswa bekerja tetap terjaga atau

bahkan dapat lebih baik.


