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FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT KESEJAHTERAAN  

SISWA SMP MUHAMMADIYAH  DI SURAKARTA 

Nabhan Ermawan 
Usmi Karyani, S.Psi, M.Psi, Psi  

Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta 
ermawannabhan@yahoo.com 

Abstraksi. Kesejahteraan siswa merupakan sebuah hal yang harus dirasakan oleh 
siswa agar siswa dapat belajar, berprestasi dan memenuhi hak seorang siswa untuk 
dapat beraktualisasi diri dengan baik, namun untuk mencapai kesejahteraan siswa 
dalam kenyataannya masih terdapat faktor-faktor penghambat yang membuat siswa 
SMP Muhammadiyah di Surakarta belum dapat merasakan kesejahteraan.  

Peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan 90 
subjek penelitian, peneliti memperoleh data penelitian dengan menggunakan 
kuisioner terbuka yang diberikan kepada 90 siswa yang berasal dari SMP 
Muhammadiyah 1 Surakarta, SMP Muhammadiyah 5 Surakarta, dan SMP 
Muhammadiyah 10 Surakarta. Kemudian peneliti menggunakan metode wawancara 
yang dilakukan kepada 6 siswa untuk memperdalam data penelitian.  

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengertian kesejahteraan 
menurut siswa adalah saat siswa bahagia, nyaman saat berada di lingkungan sekolah 
maupun lingkungan kelas, rukun dengan teman, dan memiliki hubungan yang 
harmonis dengan keluarga. Faktor penghambat  kesejahteraan siswa SMP 
Muhammadiyah di Surakarta adalah dikarenakan kesehatan fisik yang bermasalah, 
belum maksimalnya siswa untuk belajar, belum berprestasinya siswa, belum 
tercukupinya kebutuhan materil siswa, dan perilaku maupun pribadi siswa yang 
masih merugikan diri sendiri dan orang lain seperti perilaku malas, sombong, pemalu 
dan nakal. Faktor- faktor tersebut termasuk kedalam faktor internal penyebab tidak 
sejahteranya siswa. Adapun faktor dari luar diri siswa atau faktor eksternal yang 
menyebabkan siswa menjadi tidak sejahtera berdasarkan analisis kuisioner terbuka 
dan wawancara adalah lingkungan siswa yang tidak menyenangkan untuk siswa baik 
lingkungan sekolah, keluarga, maupun lingkungan bergaul siswa. Selain itu 
perlakuan yang kurang menyenangkan baik dari teman, orang tua maupun guru, serta 
pentingnya kesejahteraan siswa untuk beraktualisasi dengan baik karena adanya 
pengaruh dari lingkungannya, seperti larangan dari orang tua, guru, ataupun dari 
teman siswa juga menjadi penyebab tidak sejahteranya siswa.  
Kata kunci : Kesejahteraan siswa, Faktor penghambat kesejahteraan siswa 
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PENDAHULUAN 

Kesejahteraan adalah sebuah 

keadaan yang diinginkan oleh semua 

orang di dunia ini. Aristoteles (dalam 

Bertens, 1993) menjelaskan bahwa 

kesejahteraan merupakan tujuan utama 

dari eksistensi manusia di dunia. 

Kesejahteraan dapat dicapai dengan 

terpenuhinya kebutuhan hidup dan ada 

banyak cara yang ditempuh oleh 

masing-masing individu. Untuk 

mencapainya orang bekerja untuk 

memperoleh penghasilan dan 

pencapaian karier. Orang berkeluarga 

untuk memenuhi kebutuhan akan cinta 

dan kasih sayang. Begitu pula orang 

belajar untuk memenuhi kebutuhan 

akan ilmu pengetahuan. Semua 

kegiatan tersebut dilakukan untuk 

memperoleh satu tujuan, yaitu 

kesejahteraan. Kesejahteraan adalah 

erat kaitannya dengan perasaan 

bahagia, aman, bebas dari ancaman 

dan dapat memenuhi semua harapan 

dan kebutuhan dalam hidupnya 

(Marshall, 2004).  Kesejahteraan 

sangat penting untuk siswa hal ini 

didasarkan pada teori yang 

dikemukakan oleh Hurlock (2008) 

terkait tugas perkembangan remaja, 

dimana tugas yang muncul pada 

periode tertentu dari kehidupan 

individu dan jika berhasil maka akan 

menimbulkan fase bahagia dan 

membawa keberhasilan dalam 

melaksanakan tugas-tugas selanjutnya. 

Sebaliknya jika gagal akan 

menimbulkan rasa tidak bahagia dan 

kesulitan dalam menghadapi tugas-

tugas dalam masa perkembangannya. 

Tugas-tugas perkembangan tersebut 

diantaranya muncul sebagai akibat 

dari kematangan fisik, sedangkan yang 

lainnya tumbuh dan berkembang 

karena nilai-nilai dan aspirasi 

individu.  

Adapun kaitannya dalam 

penelitian ini, menurut Hurlock (2008) 

tugas perkembangan seorang anak 

dalam lingkungan sekolahnya adalah 

belajar ketangkasan fisik untuk 

bermain, pembentukan sikap yang 

sehat terhadap diri sendiri sebagai 

individu yang sedang tumbuh, belajar 

bergaul dan bersahabat dengan teman 

sebayanya, belajar peranan terkait 

jenis kelaminnya, mengembangkan 

dasar-dasar kecakapan membaca, 

menulis dan berhitung, 

mengembangkan pengertian-

pengertian yang diperlukan dalam 

proses kehidupannya sehari-hari, 
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mengembangkan kata hati moralitas 

dan skala nilai-nilai, belajar 

membebaskan ketergantungan diri, 

mengembangkan sikap sehat terhadap 

kelompok-kelompok dan lembaga-

lembaga.  

Dalam konteks penelitian ini, 

akan lebih mengacu pada pandangan 

kesejahteraan dari pemahaman anak. 

Hal ini penting mengingat secara 

psikologis anak memiliki tahapan 

kognitif, afektif, yang khas, sehingga 

upaya untuk meningkatkan 

kesejahteraan anak juga perlu 

memperhatikan hal tersebut.  

Pemahaman dari mereka mengenai 

apa arti kesejahteraan bagi dirinya 

sendiri. 

Siswa yang merasakan 

sejahtera akan menjadi lebih 

berkarakter, dapat memiliki pribadi 

yang kuat dalam berbagai macam 

kondisi yang buruk sekalipun, 

memiliki perilaku yang baik dan 

positif dalam kehidupan sosialnya, 

dapat berkomunikasi dengan siswa 

lain disekolah, guru, lingkungan 

sosialnya dan kedua orang tuanya, 

dapat berfikir dengan baik dan 

menemukan solusi ketika dihadapkan 

pada sebuah permasalahan, memiliki 

kreativitas dan dapat mengembangkan 

potensi pada diri siswa secara 

maksimal, berada dalam lingkungan 

yang damai, bebas dari tekanan yang 

dapat mengganngu atau bahkan 

merugikan diri siswa baik dari sisi 

fisik dan mentalnya, hingga siswapun 

dapat berprestasi dan mewujudkan 

cita-cita dan harapannya (Ottawa 

Carleton District School Board, 

2013).  

Siswa yang kurang terpenuhi 

kesejahteraannya, dapat berpengaruh 

pada prestasi pendidikan yang 

menurun karena kurang maksimalnya 

siswa untuk belajar di sekolah hal ini 

disebabkan oleh lingkungan sekolah 

yang kurang kondusif untuk siswa, 

sering mendapat gangguan dari teman 

dimarahi guru dan orang tua ketika 

mendapatkan nilai yang kurang 

memuaskan, hal tersebut membuat 

kondisi siswa menjadi tertekan dan 

kurang dapat mengembangkan potensi 

yang ada . Selain itu masih terdapat 

siswa yang mengalami kondisi fisik 

yang kurang sehat akibat kurang 

terpenuhinya asupan gizi karena 

keadaan ekonomi keluarga yang 

kurang tercukupi. Hal tersebut 

berlanjut pada belum terpenuhinya 
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kepuasan pribadi dalam diri siswa dan 

membuat pengalaman tersebut 

menjadi pengalaman negatif yang 

cenderung membuat siswa merasa 

tertekan. Marie dan Sienad, (2005). 

Berdasarkan masalah tersebut maka 

perlu diteliti faktor-faktor atau hal 

yang dapat menghambat kesejahteraan 

siswa.  

 

METODE PENELITIAN 

Subjek penelitian 

 Subjek dalam penelitian ini 

berjumlah 6 siswa yang terdiri dari 

siswa, laki- laki dan perempuan yang 

bersekolah di SMP Muhammadiyah 

1,5 dan 10 Surakarta, yang berada 

dalam keadaan belum sejahtera.  

Alat pengumpul data 

  Dalam penelitian ini alat 

pengumpul data mengunakan 

kuesioner terbuka, wawancara. Hasil 

dari kuesioner terbuka dan wawancara 

akan dianalisis dengan cara sebagai 

berikut : 

1. Mengolah dan mempersiapkan 

data untuk di analisis 

Langkah ini melibatkan 

dengan mengumpulkan data dari 

kuisioner yang sudah diperoleh 

dari penelitian PUPS, kemudian 

memilih dan mengumpulkan data 

tersebut sesuai dengan tujuan 

penelitian ini, kemudian dari data 

wawancara yang diperoleh mulai 

disiapkan dalam bentuk verbatim 

dari setiap hasil wawancara yang 

telah diperoleh.  

2. Membaca keseluruhan data 

Pada langkah ini peneliti 

membangun pemahaman umum 

atau general sense atas informasi 

yang diperoleh kemudian 

merefleksikan maknanya secara 

keseluruhan. Seperti dengan 

memahami gagasan umum apa 

yang terkandung dari jawaban 

subjek, bagaimana nada saat 

menjawab, bagaimana kesan 

kedalamannya, kredibilitas dan 

penuturan informasi tersebut. 

Pada tahap ini peneliti menulis 

catatan-catatan khusus atau 

gagasan umum dari data yang 

diperoleh.  

3. Menganalisis lebih detail dengan 

meng- coding data 

Coding merupakan proses 

mengolah informasi yang 

diperoleh dari subjek penelitian 

menjadi sebuah segmen-segmen 

tulisan sebelum memaknainya. 
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Dalam penelitian ini proses 

pemberian coding terdiri dari 

beberapa langkah yaitu, 

mengambil data tulisan dari hasil 

kuisioner terbuka dan wawancara, 

mengelompokkan kalimat-kalimat 

ataupun paragraf ke dalam 

beberapa kategori, kemudian 

melabeli kategori tersebut dengan 

istilah khusus sesuai dengan 

jawaban subjek.  

4. Mendeskripsikan data 

Setelah proses coding 

dilakukan deskripsi mengenai 

setting, orang-orang, kategori-

kategori, dan tema-tema yang 

akan diananlisis. Dalam penelitian 

ini deskripsi melibatkan siswa 

dengan keadaannya, seperti 

lingkungan sekolah, lingkungan 

keluarga, lingkungan bermain dan 

gambaran dari kesejahteraan 

siswa tersebut. 

5. Menyajikan deskripsi data dalam 

bentuk narasi  

Menerapkan pendekatan 

naratif dalam menyampaikan hasil 

analisis data. Dalam penelitian ini 

dibahas mengenai kronologi 

peristiwa yang dialami subjek, 

tema-tema ataupun keterkaitan 

antar tema tersebut. Dalam 

penelitian ini peneliti akan 

menjelaskan bagaimana proses 

penelitian, menggambarkan 

secara spesifik lokasi penelitian, 

ataupun memberikan informasi 

deskriptif tentang subjek dalam 

bentuk prosentase ataupun grafik. 

6. Interpretasi atau memaknai data 

Peneliti melakukan 

interpretasi sesuai dengan 

kenyataan data yang diperoleh 

dilapangan, selain itu disajikan 

perbandingan antara hasil data 

penelitian dengan literatur, teori 

ataupun penelitian yang sudah ada 

terkait dengan topik yang dibahas 

oleh peneliti yaitu berkaitan 

dengan faktor penghambat 

kesejahteraan siswa.  

 

HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

 Tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mendeskripsikan 

pengertian kesejahteraan siswa sesuai 

dengan pemahaman siswa, memahami 

faktor- faktor yang menjadi 

penghambat kesejahteraan pada siswa 

dan Mendeskripsikan karakteristik 

demografi siswa yang belum sejahtera. 
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Adapun pembahasannya adalah 

sebagai berikut : 

a. Pengertian sejahtera  

 Kesejahteraan siswa adalah 

sebuah kondisi ketika siswa dapat 

merasakan keadaan yang sehat pada 

dirinya dan pengalaman yang 

positif di lingkungannya, baik saat 

berada di lingkungan sekolah, 

keluarga maupun lingkungan 

sosialnya. Hal ini sangatlah 

berpengaruh pada siswa tersebut 

untuk dapat berprestasi dengan 

maksimal baik di bidang 

akademiknya di sekolah, 

mengembangkan potensi siswa 

secara maksimal, merasa aman dan 

nyaman di lingkungannya, 

memiliki hubungan interaksi yang 

baik dengan lingkungan sosialnya, 

dan memiliki suasana hati yang 

positif.  

 Seperti yang telah 

diungkapkan oleh Australian 

Catholic & Erebus International, 

2008. Kesejahteraan siswa adalah 

perasaan dan sikap yang positif 

dengan sekolah, para guru, teman 

sebaya, dan pengalaman kepuasan 

terhadap diri sendiri ketika berada 

di sekolah, hal tersebut memiliki 

kesamaan dengan apa yang ada 

dalam penelitian ini terkait dengan 

pengertian kesejahteraan siswa. 

b. Penilaian diri terhadap 

kesejahteraan 

 Hasil penelitian dengan 

menggunakan kuisioner terbuka 

menyatakan bahwa 45 siswa 

menyatakan kesejahteraan sebagai 

sebuah keadaan yang rukun, 

tentram, aman dan damai yang juga 

menjadi prosentase tertinggi 

sebesar 38,79%, salanjutnya 

sebanyak 28 siswa menjawab 

sejahtera adalah saat dapat merasa 

bahagia dan 20 siswa menyatakan 

sejahtera adalah apabila dapat  

prestasi dan terwujudnya harapan. 

Selain itu memiliki hubungan yang 

baik dengan teman, keluarga, guru 

ataupun orang lain adalah 

pengertian sejahtera menurut siswa. 

Berdasarkan pada uraian tersebut 

maka dapat diartikan bahwa 

kesejahteraan siswa adalah keadaan 

dimana siswa merasakan 

kebahagiaan, ketentraman, 

keamanan dalam hidupnya, dapat 

memaksimalkan potensi yang ada 

dalam diri, dan dapat menjalin 

hubungan yang baik dengan 
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lingkugan sosialnya baik dengan 

teman, keluarga maupun guru. 

 Kesejahteraan siswa sekali lagi 

didefinisikan sebagai sebuah 

cerminan atas hubungan siswa 

terhadap lingkugan keluarga, 

sekolah, dan masyarakat (Frost. P. 

& Smith. R., 2010). Kondisi 

kesejahteraan siswa yang optimal 

ditandai dengan perasaan dan sikap 

yang positif dengan sekolah, 

dengan para guru, dan pengalaman 

kepuasan terhadap diri sendiri 

ketika belajar di sekolah. (Noble & 

Wyatt, 2008).  

c. Faktor penghambat kesejahteraa 

siswa 

 Kesejahteraan adalah erat 

kaitannya dengan perasaan bahagia, 

aman, bebas, dari ancaman dan 

dapat memenuhi semua harapan 

dan kebutuhan dalam hidupnya 

(Marshall, 2004). Akan tetapi 

berdasarkan pada kenyataan yang 

ada siswa belum sepenuhnya 

merasakan kesejahteraan dari 90 

siswa yang dijadikan subjek 

penelitian dan telah menjawab 

kuisioner terbuka tentang 

kesejahteraan siswa, masih terdapat 

30% prosentase siswa yang 

menjawab tidak sejahtera. Apabila 

keadaan ini terus dibiarkan maka 

hal ini akan berbanding terbalik 

dengan (Undang-undang No 23 

Tahun 2002) yang berkaitan dengan 

kesejahteraan siswa yang 

seharusnya mendapatkan 

perlindungan, dan pemenuhan 

semua hak-haknya sampai anak 

berada dalam keadaan yang 

sejahtera.  

 Berkaitan dengan hal tersebut 

sangat penting untuk diketahui 

faktor- faktor apa saja yang selama 

ini menjadi penghambat 

terwujudnya kondisi sejahtera 

untuk siswa. Dari data yang 

diperoleh dari kuisioner terbuka, 

sebanyak 12% siswa menyatakan 

tidak sejahtera karena berada di 

lingkungan yang tidak 

menyenangkan, 16% siswa masih 

belum berprestasi dan hal itu juga 

membuat siswa tidak sejahtera, 

kemudian 24% siswa merasa tidak 

sejahtera dikarenakan mendapatkan 

perlakuan yang tidak 

menyenangkan baik dari teman, 

orang tua, guru, saudara, maupun 

orang lain, dan yang terakhir 

sebanyak 26% siswa merasa tidak 
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sejahtera karena hubungan siswa 

dengan teman berada dalam kondisi 

yang buruk, hal ini menjadi 

prosentase tertinggi terkait dengan 

hal-hal lain yang membuat siswa 

tidak sejahtera.  

 Morrison dan Kirby dalam 

Spotlight, Well-being : promoting 

mental health in schools 2012, 

menyatakan terdapat faktor-faktor  

yang menghambat kesejahteraan 

siswa, secara umum lingkungan 

siswa berada seperti lingkungan 

sekolah, lingkungan keluarga, dan 

lebih luasnya lagi berasal dari 

lingkungan sosial siswa tersebut. 

Terdapat beberapa faktor yang 

secara lebih khusus menghambat 

kesejahteraan siswa diantaranya 

adalah siswa merasa terasingkan, 

bullying yang dialami siswa, siswa 

takut datang ke sekolah dan 

cenderung memilih untuk 

menghindar, perhatian atau 

kepedulian antar siswa yang 

kurang, siswa merasa dikucilkan, 

prestasi akademik siswa yang 

rendah, kekerasan yang dialami 

siswa.  

 

d. Karakteristik siswa yang belum 

sejahtera  

 Siswa dengan jenis kelamin 

perempuan dapat menyatakan 

bahwa hal yang membuat siswa 

tidak sejahtera adalah karena 

suasana kelas yang gaduh, kurang 

nyaman, selain itu saat nilainya 

jelek dan tidak dapat berprestasi.  

Siswa laki- laki merasa tidak 

sejahtera adalah saat mendapatkan 

perlakuan yang tidak 

menyenangkan baik dari orang tua, 

seperti dipaksa bersekolah di 

sekolah yang tidak siswa inginkan, 

dengan teman seperti diejek, dan 

dari lingkungan bergaulnya banyak 

temannya yang sombong dan 

kurang ramah kepada siswa. 

 

KESIMPULAN 

1.  Mengenai faktor-faktor 

penghambat kesejahteraan siswa 

SMP di kota Surakarta, cenderung 

dikarenakan oleh hubungan 

pertemanan yang buruk yang 

menyebabkan siswa SMP di kota 

surakarta masih belum berada 

dalam kondisi yang sejahtera 

sepenuhnya. Selain itu faktor-

faktor yang menjadi penghambat 
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kesejahteraan siswa SMP di kota 

Surakarta dipengaruhi oleh : 

a. Faktor internal meliputi, 

kesehatan fisik yang 

bermasalah, belum 

maksimalnya siswa untuk 

belajar hingga belum 

berprestasinya siswa, belum 

tercukupinya kebutuhan materil 

siswa, dan perilaku maupun 

pribadi siswa yang masih 

merugikan diri sendiri dan 

orang lain seperti perilaku 

malas, sombong, pemalu dan 

nakal. 

b. Faktor eksternal meliputi, 

lingkungan siswa yang tidak 

menyenangkan untuk siswa 

baik lingkungan sekolah, 

keluarga, maupun lingkungan 

bergaul siswa, kemudian siswa 

masih mendapatkan perlakuan 

yang kurang menyenangkan 

baik dari teman, orang tua 

maupun guru, ataupun siswa 

tidak dapat beraktualisasi 

dengan baik karena adanya 

pengaruh dari lingkungannya, 

seperti larangan dari orang tua, 

guru, ataupun sikap dari teman 

sebayanya.  

c. Faktor demografi siswa,  dilihat 

dari usia dan jenis kelamin 

siswa tidak terdapat perbedaan 

mengenai faktor apa yang 

menyebabkan siswa dan siswii 

SMP Muhammadiyah di 

Surakarta belum terpenuhi 

kesejahteraannya setelah 

diungkap dengan kuisioner 

terbuka, serta dari hasil 

wawancara siswa dan siswi 

yang menjadi subjek penelitian 

berusia 11-14 tahun untuk 

kisaran usianya, memiliki 

beberapa masalah utama yang 

menyebabkan kurang 

sejahteranya subjek, yaitu 

dikarenakan oleh faktor 

eksternal dari luar dirinya yaitu 

dikarenakan masih 

mendapatkan perlakuan yang 

kurang menyenangkan dari 

teman yang paling berpengaruh 

kemudian dari, orang tua, guru, 

dan orang lain dalam 

lingkungan siswa berada. Selain 

itu hubungan pertemanan yang 

buruk juga merupakan hal yang 

dominan membuat siswa berada 

dalam kondisi tidak sejahtera 

saat di sekolah.  
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2. Dari hasil penelitian mengenai 

pemahaman siswa SMP di kota 

Surakarta terkait dengan 

pengertian kesejahteraan adalah 

kesejahteraan siswa adalah 

keadaan dimana siswa merasakan 

kebahagiaan, ketentraman, 

keamanan dalam hidupnya, dapat 

memaksimalkan potensi yang ada 

dalam diri, dan dapat menjalin 

hubungan yang baik dengan 

lingkugan sosialnya baik dengan 

teman, keluarga maupun guru.  
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