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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

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. Keseja hteraan 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).  

Secara psikologis, masa remaja merupakan usia dimana individu 

berintegrasi dengan masyarakat dewasa. Usia dimana anak tidak lagi merasa di 

bawah orang-orang yang lebih tua melainkan berada dalam tingkatan yang sama, 

sekurang-kurangnya dalam hal hak-hak yang harus terpenuhi, selain itu pada masa 

ini remaja mulai dapat berfikir lebih peka dan berinteraksi  terhadap lingkungan 

sekitarnya (Piaget  dalam Hurlock, 2008).  

Kesejahteraan sangat penting untuk siswa hal ini didasarkan pada teori 

yang dikemukakan oleh Hurlock (2008)  terkait tugas perkembangan remaja, 
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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 munc ul 

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 adala h 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, mengembangkan kata hati moralitas dan skala nilai-

nilai, belajar membebaskan ketergantungan diri, mengembangkan sikap sehat 

terhadap kelompok-kelompok dan lembaga-lembaga.  

Selanjutnya tugas perkembangan anak pada masa remaja adalah : 

menerima keadaan jasmaniah dan menggunakan secara efektif, menerima peranan 

sosial dilihat dari jenis kelamin sebagai pria atau wanita, menginginkan dan 

mencapai perilaku sosial yang bertanggung jawab sosial, mencapai kemandirian 

emosional dari orang tua lainnya, belajar bergaul dengan kelompok anak-anak  

wanita dan anak-anak laki-laki, perkembangan skala nilai, secara sadar 
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mengembangkan gambaran dunia yang lebih adekuat,dan persiapan mandiri 

secara ekonomi. (Hurlock,  2008). 

Dalam perspektif undang-undang, remaja adalah tunas, potensi, dan 

generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memilikni peran strategis dan 

mempunyai ciri dan sifat khus us yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa 

dan negara pada masa depan. Setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab 

tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh 

dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak 

mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan 

anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya 

perlakuan tanpa diskriminasi. (Undang-undang No 23 Tahun 2002).  

Perlindungan terhadap kesejahteraan anak diperlukan dukungan 

kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjalin 

pelaksanaanya. Untuk itu Presiden selaku kepala negara dan pemimpin tertinggi 

dalam sebuah lembaga pemerintahan mengesahkan dibentuknya undang undang 

tentang perlindungan anak dengan nomor: 23 tahun 2002 (23/2002). Mengenai 

kesejahteraan pada anak dalam undang undang ini dimuat dalam BAB II tentang 

asas dan tujuan. Pasal 2 , penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan 

Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip 

dasar Konvensi Hak-Hak anak yang  meliputi : nondiskriminasi, kepentingan 

yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, 

penghargaan terhadap pendapat anak.   Pasal 3 , perlindungan anak bertujuan 

untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, 
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berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat 

kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi 

terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berahlak mulia, dan sejahtera. 

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. 

Pada wawancara acak tentang kesejahteraan, siswa memandang kesejahteraan 

sebagai sesuatu yang multidimensi, sebagai contoh berikut adalah pengertian 

sejahtera dari salah satu subjek dengan inisial, PAS. subjek adalah seorang anak 

laki-laki yang berusia 13 tahun dan saat ini adalah siswa dari SMP N 2 Surakarta.  

Subjek adalah siswa SMP yang pertama peneliti wawancarai. Dari wawancara 

awal yang dilakukan pada September 2013, subjek memberikan penjelasan 

mengenai sejahtera menurutnya adalah 

 “ketika dapat terpenuhi beberapa kebutuhan pokoknya dalam 
kesehariannya. Seperti dapat sandang, pangan dan papan atau tempat 
untuk tinggal dengan nyaman”.  

 
Tampaknya sebuah kondisi yang nyaman, dengan terpenuhinya semua 

kebutuhan hidup merupakan sebuah gambaran mengenai pengertian apa itu arti 

sebuah kesejahteraan.  

Sama halnya dengan jawaban subjek yang pe rtama, masih berhubungan 

dengan pengertian sejahtera, dari wawancara awal yang peneliti lakukan pada 



5 
 

 
 

September 2013, sejahtera menurut subjek dengan inisial GKAB, subjek berusia 

13 tahun dan berasal dari SMP N 2 Sukoharjo 

“Kesejahteraan adalah aaaa...apa itu, kesejahteraan adalah suatu warga 
yang membuat kita sejahtera”.  

 
Jadi dalam sudut pandang subjek ini, sejahtera itu apabila kita sudah 

benar-benar dan bisa merasakan kesejahteraan dalam berbagai aspek.   

“Warga yang sejahtera itu adalah yaa, gemar organisasi yang 
positif, Organisasi yang positif itu kalau sekolah ya yang ikut OSIS , kalau 
bidangnya bidang pemusik ya ikut musik. Alasannya, karena itu semua 
organisasi adalah positif, Buat, kita bisa gak macem-macem, Maksudnya  
positif itu , bisa meluangkan waktu luang untuk memanfaatkan waktu”. 

 
 Dalam pandangan subjek ini kesejahteraan, adalah perasaan nyaman 

apabila dapat meluangkan waktunya untuk hal yang positif dan tentunya masih 

dalam lingkungan yang positif pula, mana kala dia berada di lingkungan sekolah 

subjek sangat antusias dan merasa sejahtera apabila meluangkan waktu luangnya 

untuk kegiatan yang posistif disekolahnya, seperti saat mengikuti Osis, Pramuka, 

PMR, PKS. Berlanjut dengan jawaban subjek dengan  inisial ACS, subjek adalah 

perempuan berusia 13 tahun dan berasal dari SMP Muhammadiyah 1 Surakarta.  

“Sejahtera saat semua kebutuhan terpenuhi,tenang tanpa masalah, 
bebas memilih sesuatu dan bebas dari ancaman, merasa semua satu 
keluarga, merasakan satu kebahagiaan”.  

 
Menurut ACS, sejahtera ada lah saat semua kebutuhannya dapat terpenuhi, 

hidup tenang tanpa adanya sebuah masalah, bebas dari sebuah ancaman dan 

kebahagiaan yang ia rasakan khususnya kebahagiaan didalam lingkungan 

keluarganya.  

Siswa yang memiliki tingkat kesejahteraan yang tinggi memiliki 

kemampuan penyelesaian masalah yang lebih baik, menunjukkan performa kerja 
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yang lebih baik dan maksimal, memiliki hubungan sosial yang bersifat lebih 

positif dan bermakna, menampilkan kebajikan seperti pengampunan dan 

kemurahan hati, lebih tahan terhadap stres, dan pengalaman kesehatan fisik dan 

mental yang lebih baik. (Frisch dalam Ottawa Carleton District School Board, 

2013). Ketika sekolah dapat menciptakan keadaan yang positif untuk siswa, hal 

tersebut akan membuat siswa selalu semangat untuk datang ke sekolah, memiliki 

hubungan pertemanan yang dengan siswa lain, dan dapat mengoptimalkan 

potensinya di sekolah (Bungin , 2004).  

Semua pengalaman siswa di sekolah adalah hal yang menyenangkan, 

siswa sangat menikmati pengalaman belajarnya disekolah dengan senang hati, 

kebersamaan dengan teman yang lain membuat saya merasa nyaman, ketika 

berada dalam sebuah kondisi yang tertekan siswa tetap tenang, kebanyakan waktu 

siswa di sekolah memberikan pengalaman yang menyenangkan, siswa menyukai 

sekolahnya, siswa merasa lebih senang ketika berangkat ke sekolah dari pada 

tidak berangkat ke sekolah, siswa merasa dapat mengerjakan tugas sekolah yang 

sulit jika siswa tersebut mau untuk mencoba mengerjakan tugas sekolah tersebut, 

jika siswa mempunyai cukup waktu siswa akan menyelesaikan tugasnya dengan 

baik, siswa dapat menyelesaikan semua tugas sekolah jika siswa terus mencoba 

dan tidak menyerah. Hal-hal tersebut adalah gambaran siswa yang merasakan 

kesejahteraan ( MacDonald  2013). 

The Department of Education and Early Childhood Development Victoria 

Australia (Frost & Smith, 2010) yang melalukan kajian terhadap kesejahteraan 

siswa, merumuskan  kesejahteraan siswa sangat dipengaruhi oleh pengalaman saat 
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belajar di dalam kelas,  pengalaman siswa secara keseluruhan baik dari 

lingkungan  sosialnya  dari dan efektivitas pembelajaran guru. Oleh karena itu 

hubungan positif dengan teman di sekolah, lingkungan keluarga , kedua orang tua, 

dan hubungan dengan guru sangatlah berdampak positif bagi kesejahteraan siswa.  

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 (MacDonald 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 



8 
 

 
 

terpenuhinya kepuasan pribadi dalam diri siswa dan membuat pengalaman 

tersebut menjadi pengalaman negatif yang cenderung membuat siswa merasa 

tertekan. Marie dan S ienad, (2005). Berdasarkan masalah tersebut maka perlu 

diteliti faktor -faktor atau hal yang dapat menghambat kesejahteraan siswa.  

Sebuah Wawancara awal yang telah dilakukan terhadap subjek dengan 

inisial CAB yang berusia 13 tahun dan berasal dari SMP Muhammadiyah 1 

Surakarta  mengenai hal-hal yang dapat membuat siswa belum merasa sejahtera, 

antara lain, ketika bermusuhan dengan teman hingga membuatnya harus 

bertengkar dengan teman, kondisi tersebut membuatnya kurang sejahtera. Lain 

halnya dengan subjek yang berinisial DRP dengan jenis kelamin perempuan 

berusia 13 tahun dan berasal dari SMP Muhammadiyah 1 Surakarta, dimarahi 

orang tua, merasa tidak nyaman saat mendapat gangguan dari temannya saat 

belajar di kelas, dan alat tulisnya selalu hilang di kelas, siswa dengan inisial ZCR 

yang berusia 13 tahun dan berasal dari SMP Muhammadiyah 1 Surakarta, merasa 

tidak sejahtera saat tidak rukun dengan teman, dijahili dan diganggu temanya, lain 

halnya dengan siswa dengan inisial  CAB, saat fasilitas dalam kelas masih belum 

terpenuhi dengan baik seperti kipas angin yang mati, layar LCD yang belum ada 

membuatnya kurang nyaman ketika belajar di kelas tersebut. Kemudian dari 

subjek dengan inisial K, saat nilainya buruk dan diejek teman adalah sebuah 

kondisi yang membuatnya tidak sejahtera. 

Secara umum sekolah seharusnya menjadi lingkungan yang positif untuk 

siswa, akan tetapi di satu sisi siswa belum sepenuhnya merasa sejahtera, ketika 

berada di lingkungan sekolah  para siswa justru mendapat perlakuan yang 
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membuatnya merasa tertekan dan kurang nyaman ketika proses belajar siswa yang 

harusnya dapat diikuti dengan keadaan yang nyaman dan aman (Kumara, 2012).  

Sekolah tempat dimana para siswa menuntut ilmu dan mendapatkan pengajaran 

yang baik, harusnya benar-benar menjadi sebuah tempat yang mampu 

mengoptimalkan kemampuan siswa untuk belajar dengan baik dan memberikan 

hal yang membuat para siswa merasa sejahtera saat belajar di sekolah, bukan 

malah menjadi sebuah penghambat potensi yang dimiliki para siswa untuk 

berprestasi lebih baik lagi. Sekolah yang baik harus dapat memberikan peranan 

yang positif untuk kesejahteraan para siswanya dengan sistem pengajaran yang 

baik. Mengerti hubungan baik antara murid dalam kaitannya dengan keadaan 

kesehatan fisik, mental, keselamatan siswanya membantu siswa ketika 

mendapatkan sebuah masalah. sekolah yang baik bekerjasama dengan semua 

pihak baik orang tua, organisasi masyarakat, lembaga yang lain untuk 

menciptakan lingkungan yang aman, nyaman dan sehat. Sekolah harus 

didedikasikan untuk menciptakan siswa yang mampu, percaya diri, dan siap untuk 

menghadapi persoalan yang diperoleh dalam kehidupan. Sekolah harus fokus pada 

pengembangan kesejahteraan siswa, dengan cara membuat keadaan siswa menjadi 

bahagia, sehat, lebih produktif  dan dapat berkemba ng sesuai fungsinya sebagai 

manusia. (MacDonald  2013).  

Peningkatan kesejahteraan siswa yang muncul sebagai pendekatan penting 

untuk perkembangan  kehidupan  sosial, emosional dan kompetensi akademik dan 

memberikan kontribusi yang signifikan terhadap siswa untuk mencegah depresi , 
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bunuh diri, mencederai diri, perilaku antisosial (termasuk bullying dan kekerasan) 

dan penyalahgunaan zat psikotropika (Noble dan Wyatt 2008).  

Berdasarkan masalah tersebut serta wawancara awal terhadap 3 anak 

remaja yang telah dipaparkan, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait 

dengan kesejahteraan siswa SMP di kota Surakarta. Fokus penelitian ini adalah: 

faktor -faktor apa saja yang dapat menjadi penghambat kesejahteraan siswa.  

 

B . Tujuan Penelitian 

1. Mendeskripsikan pengertian kesejahteraan siswa sesuai dengan pemahaman 

siswa 

2. Memahami faktor-faktor yang menjadi penghambat kesejahteraan pada siswa. 

 

C. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis 

maupun praktis:  

1. Bagi Siswa 

Siswa diharapkan mendapatkan informasi mengenai hal-hal yang dapat 

menjadi penghambat dalam kesejahteraan siswa.  

2. Bagi Guru, dan Orang tua 

Manfaat utama penelitian ini adalah untuk Guru di sekolah , dan Orang Tua 

agar dapat memahami hal-hal yang dapat membuat siswa merasakan sejahtera 

dan terhindar dari faktor-faktor yang dapat membuat siswa tidak sejahtera.   

 



11 
 

 
 

3. Bagi Peneliti selanjutnya  

Sebagai masukan dan acuan bagi peneliti selanjutnya sehingga dapat 

digunakan sebagai rujukan dalam melakukan penelitian selanjutnya dengan 

topik yang serupa.  

 

 
 
 


