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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam perkembangan zaman kini pendidikan memegang peranan penting 

karena secara umum baik buruknya kualitas sumber daya manusia ditentukan oleh 

baik buruknya pendidikan. Pendidikan dapat menjadikan seseorang memiliki 

pandangan dan masa depan yang lebih jelas dan terarah. Pendidikan memiliki dua 

fungsi yaitu mencerdaskan dan mensejahterakan. Dalam konteks mencerdaskan 

sudah jelas pendidikan akan membebaskan dari buta huruf dan sebagai sarana 

untuk meraih kenaikan jenjang yaitu tingkatan dari Sekolah Dasar hingga 

Perguruan Tinggi. Sementara itu fungsi mensejahterahkan, pendidikan berperan 

meningkatkan kesejahteraan hidup seseorang. Pendidikan mampu 

mengembangkan potensi yang dimiliki masing-masing individu terutama anak-

anak sebagai penerus bangsa. Diperlukan lingkungan yang kondusif agar potensi 

yang dimiliki setiap anak dapat berkembang secara optimal. Lingkungan yang 

kondusif akan meningkatkan kesejahteraan siswa.  

Menurut Mujamiasih (2013) kesejahteraan (psikologis)  merupakan 

representasi seseorang terhadap pengalaman hidupnya, yang terdiri dari evaluasi 

kognitif dan afeksi terhadap hidup. Menurut Mc Donald (2008) kesejahteraan 

siswa adalah suatu kondisi yang relatif terjaga (sustainable) yang ditandai oleh 

sikap dan suasana hati yang positif, resilien, serta kepuasan terhadap diri, maupun 

dalam berhubungan dengan orang lain, dan harapan-harapan dari sekolah. 
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Indikator kesejahteraan diantaranya adanya hubungan yang positif antara siswa 

dengan siswa lain di dalam kelas, lingkungan sekolah, teman sebaya, guru, 

keluarga dan lingkungan lain yang menjadi tempat siswa tersebut bersosialisasi. 

Siswa mampu berfikir kritis, mampu memecahkan masalah, memiliki kreatifitas 

dan inovasi yang berpengaruh terhadap ketahanan diri dalam proses belajarnya 

baik dalam bidang akademik maupun non akademik serta siswa dalam kondisi 

fisik yang sejahtera memiliki kondisi fisik yang sehat, tercukupi nutrisi dan 

gizinya, berada dalam keadaan diri yang baik dan aman dalam artian terbebas dari 

berbagai macam ancaman, tekanan dari individu lain ataupun dari keadaan 

tertentu. 

Diener, Suh, & Oishi dalam Eid dan Larsen (2008), menjelaskan bahwa 

individu dikatakan memiliki kesejahteraan tinggi jika mengalami kepuasan hidup, 

sering merasakan kegembiraan, dan jarang merasakan emosi yang tidak 

menyenangkan seperti kesedihan atau kemarahan. Sebaliknya, individu dikatakan 

memiliki kesejahteraan rendah jika tidak puas dengan kehidupannya, mengalami 

sedikit kegembiraan dan afeksi, serta lebih sering merasakan emosi negatif seperti 

kemarahan atau kecemasan. 

Idealnya semua siswa merasakan sejahtera agar dapat belajar secara 

optimal. Namun pada kenyataannya masih terdapat banyak peristiwa yang 

menunjukkan belum tercapainya kesejahteraan pada para siswa. Hal tersebut 

ditunjukkan dengan perilaku-perilaku buruk dan negatif  yang dialami oleh para 

siswa. Seperti yang diberitakan di salah satu media massa, seorang siswa laki-laki 

SMP di Wonogiri mengaku ditarik rambutnya oleh gurunya sendiri lantaran siswa 
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tersebut menirukan gaya rambut anak-anak yang biasanya berada dijalanan. Siswa 

SMP laki-laki di Colomadu, tangannya diborgol oleh gurunya karena dituduh 

mencuri jambu (Mahardika, 2012).  

Hasil survei yang dilakukan Center for Public Mental Health (CPMH) 

Fakultas Psikologi, Universitas Gadjah Mada (UGM), menunjukkan tingginya 

kasus kekerasan di sekolah. Dalam survei, ditunjukkan bahwa perasaan tidak puas 

siswa laki-laki dan perempuan terhadap situasi kehidupan mereka di sekolah 

relatif tinggi. Di luar itu, ditemukan masalah kesehatan mental dan psikososial 

dalam tingkat sedang dari sepertiga responden (Kurniawan, 2011). Sama halnya 

penelitian tentang kekerasan terhadap siswa yang dilakukan terhadap sekitar 1233 

siswa SMP di Jakarta, Yogyakarta, dan Surabaya, dimana hasilnya menunjukkan 

bentuk kekerasan terhadap siswa SMP seperti bullying verbal, psikologis serta 

fisik sebesar 66,1%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa tingkat kekerasan di tiga 

kota besar tersebut tinggi (sejiwa.org, 2008). 

Bentuk terburuk perasaan tidak sejahtera terlihat dari peristiwa gantung 

diri yang dilakukan oleh siswa laki-laki SMP Warga Solo karena dinyatakan tidak 

lulus Ujian Nasional (Mufid, 2012).  

Penelitian ini mengacu pada siswa SMP yang tergolong dalam tahapan 

remaja awal. Menurut Hurlock (2002) secara umum masa remaja dibagi menjadi 

dua bagian, yaitu awal masa remaja dan akhir masa remaja. Awal masa remaja 

berlangsung kira-kira dari 13-16 atau 17 tahun, dan akhir masa remaja bermula 

dari usia 16 atau 17-18 tahun. Menurut Havighurst (dalam Monks, 2002), tugas 

perkembangan remaja adalah berkembang dalam aspek-aspek biologisnya, 
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menerima peran dewasa berdasarkan pengaruh kebiasaan masyarakat dimana ia 

bertempat tinggal, mendapatkan kebebasan emosional dari orangtua dan/ atau 

orang dewasa yang lain, mendapatkan pandangan hidupnya sendiri, merealisasi 

suatu identitas sendiri dan dapat mengadakan partisipasi dalam kebudayaannya 

sendiri. Dalam perkembangan aspek biologis, ditandai oleh munculnya tanda-

tanda kelamin primer dan sekunder. Munculnya tanda-tanda kelamin primer dan 

sekunder tersebut tentu saja akan mempengaruhi remaja dalam kebiasaannya yang 

berhubungan dengan lingkungan seiring dengan pertumbuhan fisik serta biologis 

yang terjadi. Hal tersebut dapat dikatakan sebagai perkembangan psikososial. 

Anak laki-laki oleh orangtuanya dipersiapkan untuk bertanggung jawab 

terhadap isteri dan anaknya, anak laki-laki dididik untuk mencari nafkah dan 

diperbolehkan memiliki cita-cita yang tinggi. Berbeda dengan kondisi yang 

dialami oleh wanita, sejak kecil mereka diberi keterampilan oleh orangtuanya 

terutama ibu untuk dapat menjadi isteri dan ibu yang mampu melakukan segala 

hal dan cenderung melakukan hal-hal yang konkret. Sehingga wanita dapat 

bersikap lebih luwes dan terampil dalam melakukan sesuatu. Pembiasaan tersebut 

menjadikan perbedaan antara laki-laki dan wanita dalam menyelesaikan masalah, 

dimana seorang laki-laki cenderung berorientasi abstrak sedangkan wanita dapat 

lebih taktis dan praktis (Novianto & Handayani, 2004). 

 

Pembiasaan yang diajarkan oleh ibu sejak kecil terutama pada anak 

wanita, secara tidak langsung terjadi proses pelepasan emosional antara orangtua 

(ibu) dengan anak. Hal tersebut membuat proses pelepasan emosi antara ibu 
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dengan anak wanita menjadi lebih mudah ketimbang dengan anak laki-laki. 

Komunikasi dengan ibu meliputi permasalahan sehari-hari sedangkan komunikasi 

dengan ayah meliputi persiapan remaja hidup dalam masyarakat nanti (Monks, 

2002). 

Penelitian ini mengacu pada pandangan mengenai bagaimana 

kesejahteraan dari perspektif siswa SMP (Sekolah Menengah Pertama) laki-laki 

dan perempuan serta apa saja faktor dan siapa yang mendukung kesejahteraan 

menurut mereka. Pada wawancara awal tentang kesejahteraan yang peneliti 

lakukan pada bulan September 2013, siswa mendeskripsikan kesejahteraan 

sebagai sesuatu yang memiliki banyak makna, sebagai contoh berikut adalah 

pengertian sejahtera dari salah satu subjek dengan inisial E.P.U., dengan jenis 

kelamin perempuan usia 13 tahun. Subjek menjelaskan mengenai sejahtera seperti 

berikut : 

 “Menurut saya sejahtera itu rukun terhadap tetangga, keluarga, teman. 

Sejahtera itu selalu membantu, selalu menolong, sejahtera itu hidup 

dengan damai”. 

 

Berdasarkan jawaban dari subjek pertama dapat disimpulkan bahwa 

sejahtera adalah keadaan yang rukun dan damai dengan orang disekitar dan 

adanya sikap saling tolong menolong antar sesama dan menjauhi permusuhan. 

Jawaban subjek tersebut dapat dikategorikan memiliki pandangan yang 

berorientasi secara sosial bukan individu. 

Subjek kedua berinisial T.A.P.S.P., berjenis kelamin perempuan berusia 

13 tahun menjelaskan arti dari sejahtera sebagai : 

 “Sejahtera itu adalah jika keluarga berkumpul”. 
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Berdasarkan jawaban subjek yang kedua dapat disimpulkan bahwa 

sejahtera adalah saat berkumpul bersama keluarga. Jawaban tersebut berorientasi 

ke dalam serta pada pentingnya keluarga bagi kehidupan. 

Subjek ketiga berinisial I.D.K., berjenis kelamin laki-laki berusia 14 tahun 

menjelaskan arti dari sejahtera sebagai : 

 “Sejahtera adalah kesuksesan seseorang untuk meraih atau mendapatkan 

apa yang diharapkan / di inginkan”.  

 

Berdasarkan jawaban subjek yang ketiga dapat disimpulkan bahwa 

sejahtera adalah ketika seseorang sukses dapat mencapai sesuatu yang diinginkan. 

Dalam jawaban tersebut, subjek cenderung berorientasi ke luar dengan memiliki 

cita-cita yang tinggi dan keberhasilan dalam bekerja serta perolehan hasil yang 

maksimal. 

Subjek keempat berinisial M.S.F., berjenis kelamin laki-laki berusia 13 

tahun menjelaskan arti dari sejahtera sebagai : 

 “Kesejahteraan itu menurut saya bangsa yang makmur, tidak ada 

kemiskinan, pemerintah yang adil dan tidak korupsi dan tata cara dalam 

pengembangan bangsa dapat diterima masyarakat”. 

 

Berdasarkan jawaban subjek yang keempat dapat disimpulkan bahwa 

sejahtera adalah ketika suatu pemerintahan dalam suatu negara terbebas dari 

korupsi dan mampu berlaku adil dalam segala hal serta berhasil meretas 

kemiskinan dan memakmurkan bangsa serta warga negaranya. Dalam jawaban 

tersebut, subjek cenderung berorientasi ke luar seperti ekonomi, politik, dan sosial 

serta pemikiran yang jauh ke depan. 

Menurut Ryff (2005) wanita lebih menonjol pada dimensi hubungan yang 

positif dengan individu lain dan dimensi pertumbuhan pribadi. Hal ini sesuai 
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dengan hasil analisis baik pada dimensi hubungan positif dengan individu lain dan 

pertumbuhan pribadi. Sistem nilai individualisme-kolektifisme memberi dampak 

terhadap psychological well-being yang dimiliki suatu masyarakat. Budaya timur 

yang menjunjung tinggi nilai kolektifisme memiliki kelebihan pada dimensi 

hubungan posit if dengan individu lain. 

Menurut Hofstede (dalam Woo, 2009) orang-orang menerima situasi 

secara berbeda karena mereka dikondisikan oleh pendidikan yang berbeda serta 

pengalaman hidup yang berbeda yang dibentuk oleh budaya pula. Oleh karena itu 

latar belakang budaya seseorang memainkan peran yang sangat penting dalam 

mempertajam sikap dan perilaku seseorang. Hofstede, (dalam Woo, 2009) 

mendefinisikan bahwa budaya adalah semacam pemrograman kolektif dari cara 

berpikir, bersikap dan berperilaku yang menghasilkan perbedaan aspek-aspek 

dalam kehidupan seseorang yaitu belief, sikap dan perilaku. Jadi, dalam hal ini 

budaya membentuk belief individu, attitude, sikap dan perilaku dengan caranya 

yang khusus melalui proses belajar yang bersifat kolektif. Sebagai aspek penting 

dalam hidup manusia, budaya mempengaruhi banyak hal termasuk terhadap 

kekuatan karakter individu ataupun dalam pencapaian individu menuju 

kesejahteraan. Artinya bahwa budaya berpengaruh dalam pencapaian suatu 

kesejahteraan/subjective well-being setiap orang. Terdapat perbedaan antara orang 

Jawa yang sejak lahir memiliki suku Jawa namun tidak sepenuhnya memahami 

culture Jawa, dan ada orang Jawa yang bersuku Jawa serta benar-benar 

memahami culture Jawa itu sendiri. Dalam hal ini yang menjadi subjek penelitian 

adalah orang bersuku Jawa dan non Jawa yang tinggal diperkotaan. 
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 Geertz (dalam Wijayanti dan Nurwianti, 2010), menjelaskan bahwa suku 

Jawa merupakan suku bangsa yang terbesar jumlah anggotanya di antara 500-an 

suku bangsa yang ada di Indonesia. Orang Jawa dan budayanya telah menarik 

banyak perhatian dari para peneliti di berbagai bidang ilmu pengetahuan sejak 

masa yang lalu. Bahkan sampai masa terakhir ini, kebudayaan Jawa tak lepas dari 

para pemerhatinya. Suku Jawa terkenal dengan kegemarannya yang suka hidup 

bergotong-royong. Hal ini terlihat dari beberapa semboyan, seperti: “saiyeg 

saekopraya gotong royong” dan “hapanjang-hapunjung hapasir-wukir loh-jinawi, 

tata tentrem kertaraharja”. Semboyan-semboyan itu mengajarkan hidup tolong-

menolong sesama masyarakat atau keluarga. Menurut Herusatoto (dalam 

Wijayanti dan Nurwianti, 2010) masyarakat Jawa merasa dirinya bukanlah 

persekutuan individu-individu, melainkan suatu kesatuan bentuk “satu untuk 

semua dan semua untuk satu”. Dari gambaran itu, menurut Melalota (dalam 

Wijayanti dan Nurwianti, 2010) tak heran pula ada sebuah peribahasa “mangan 

ora mangan nek kumpul” yang mencerminkan budaya selalu ingin kumpul dengan 

lingkungan sosialnya.  

Selain itu menurut Herusatoto (dalam Wijayanti dan Nurwianti, 2010) 

mengatakan bahwa prinsip hidup orang Jawa yang banyak pengaruhnya terhadap 

ketentraman hati ialah ikhlas (nrima). Dengan prinsip ini, orang Jawa merasa puas 

dengan nasibnya. Apapun yang sudah terpegang di tangannya dikerjakan dengan 

senang hati. Nrima berarti tidak menginginkan milik orang lain serta tidak iri hati 

terhadap kebahagiaan orang lain. Mereka percaya bahwa hidup manusia di dunia 

ini diatur oleh Yang Maha Kuasa sedemikian rupa, sehingga tidak perlu bekerja 
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keras untuk mendapatkan sesuatu. Murwani (dalam Wijayanti dan Nurwianti, 

2010) prinsip hidup ini disinyalir menjadi penyebab kebahagiaan orang Jawa yang 

relatif tinggi pada sebuah penelitian yang melibatkan sampel penduduk kota 

Semarang dan beberapa kota lainnya di Indonesia.  

Pandangan kesejahteraan menurut orang Jawa di nyatakan salah seorang 

informan berikut : 

“Jawa itu paling, kan kalau di keluarga itu jarang banget kalau ngomong 

jangan males jangan ini, tapi gin “ojo eman tenogo” maksudnya itu biar 

kita itu beraktivitas jangan Cuma males-malesan dirumah, kita harus aktif 

giat”  

“Pernah, kayak pakek tata krama yang bagus, cara bicara yang bagus, 

kalu nggak bisa bahasa jawa krama ya bahasa Indonesia. E..itu aja sih” 

 

Argumen yang dikemukakan di atas masih belum cukup untuk 

menggambarkan secara keseluruhan tentang bagaimana kebahagiaan atau 

kesejahteraan hidup dari masyarakat suku Jawa. Apalagi, penelitian-penelitian 

yang dilakukan terkait kesejahteraan atau subjective well-being itu kebanyakan 

merupakan penelitian yang sifatnya korelasional, yaitu untuk mengetahui 

hubungan, perbedaan, menguji hipotesis ataupun mencari pengaruh antara 

variabel satu dengan yang lainnya. Misalnya pada penelitian mengenai hubungan 

antara variabel kepuasan kerja dengan subjective well-being (Ariati, 2010). 

Kemudian penelitian milik Fernika Rinasti mengenai hubungan antara tingkat 

religiusitas dengan subjective well-being (SWB) pada remaja awal (Rinasti, 2013). 

Ada juga penelitian milik Herdiarti Dwiputri Nursanti tentang hubungan 

optimisme dengan subjective well-being pada karyawan outsourcing PT Bank 

Rakyat Indonesia cabang Cilacap. 
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Faktor yang dapat mendukung kesejahteraan siswa yaitu kepribadian dan 

faktor demografis. Faktor kepribadian menjelaskan pengaruh dari budaya terhadap 

kebahagiaan seseorang. Indonesia yang menganut budaya orang timur, kental 

dengan budaya kolektivistiknya yang ditunjukkan dari budaya hidup bergotong-

royong yang didalamnya mengajarkan hidup tolong menolong. Prinsip tersebut 

disinyalir menjadi penyebab kebahagiaan orang Jawa yang relatif tinggi 

(Nurwianti & Wijayanti, 2010).    Atas dasar ulasan tersebut penelitian ini 

menggunakan pendekatan indigenous yaitu budaya Jawa sebagai kajian ilmiah 

mengungkap fenomena kesejahteraan pada subjek yang bersuku jawa. 

Menurut Geertz (Mastuti, 2005) ada dua kaidah yang paling menentukan 

pola pergaulan dalam masyarakat Jawa. Kaidah pertama disebut prinsip 

kerukunan yaitu didalam setiap situasi manusia hendaknya bersikap sedemikian 

rupa sehingga tidak menimbulkan konflik. Sementara kaidah kedua disebut 

prinsip hormat yaitu agar manusia dalam cara bicara dan membawa diri selalu 

menunjukkan sikap hormat kepada orang lain, sesuai dengan derajat dan 

kedudukannya. Hal senada juga disampaikan oleh Darmanto, (2010) bahwa ciri-

ciri sifat perilaku yang dimiliki etnik Jawa adalah pertama; toleran, berusaha 

menerima perbedaan dengan orang lain, kedua; nrima, berusaha memahami dan 

menerima kenyataan yang ada, ketiga; rukun, berusaha menjaga keamanan dan 

keterlibatan disekitar tempat tinggalnya, keempat; ramah, yaitu mempunyai cara 

komunikasi yang bersifat terbuka dengan orang lain. Suseno juga mengungkapkan 

bahwa sikap dasar yang penting dalam paham Jawa yang menandai watak yang 

luhur adalah kebebasan dari pamrih, yaitu dalam bertindak tidak hanya 
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mementingkan kepentingannya sendiri tanpa menghiraukan kepentingan orang 

lain. Sikap-sikap lain yang penting adalah sikap nrima dan iklas. Nrima berarti 

bahwa orang dalam keadaan kecewa dan dalam kesulitan harus bereaksi secara 

rasional, dengan tidak ambruk dan juga dengan tidak menentang secara percuma. 

Sikap ini memberi daya tahan untuk menanggung nasib yang buruk. Ikhlas berarti 

“bersedia”. Sikap ini memuat kesediaan untuk melepaskan individualistis sendiri 

dan mencocokkan diri ke dalam keselarasan agung alam semesta sebagaimana 

sudah ditentukan. Selain itu ada juga sikap sederhana (prasaja), menganggap diri 

lebih rendah dari orang lain (andhap asor), dan selalu sadar akan batas-batasnya 

didalam situasi keseluruhan didalam ia bergerak (tepa salira). 

Faktor  yang berpengaruh pada kesejahteraan menurut Carr (dalam 

Eddington, dkk., 2005) diantaranya jenis kelamin. Wanita memiliki tingkat afek 

negatif yang lebih tinggi dan tingkat depresi yang lebih tinggi dibandingkan 

dengan pria. Hal ini terjadi karena wanita lebih sering menunjukan perasaan 

bahagia dibandingkan dengan pria yang lebih sering menyembunyikan 

perasaannya. Tetapi dalam masyarakat Jawa, sebagian besar masyarakatnya masih 

memandang wajah dari wanita Jawa mengandung arti penuh dengan 

ketertindasan. Menurut Novianto & Handayani, 2004) kultur Jawa merupakan 

kultur yang tidak memberikan tempat yang sejajar antara perempuan dan laki-laki. 

Perempuan dituntut menjadi pribadi yang kalem, dan lemah lembut sedangkan 

laki-laki dibiarkan mampu melakukan segala hal yang diinginkan.  

Berdasarkan hal-hal di atas dapat dikatakan bahwa pemaknaan siswa laki-

laki dan perempuan mengenai kesejahteraan penting untuk diteliti, terutama 
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menyangkut pandangan siswa terhadap kesejahteraan serta faktor dan siapa yang 

dapat menumbuhkan kesejahteraan bagi mereka. Masalah utama yang menjadi 

fokus pada penelitian ini adalah “Bagaimana Kesejahteraan dalam Perspektif  

Siswa Laki-laki dan Perempuan Bila Ditinjau dari Psikologi Indigenous”. 

 

B. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana pandangan siswa laki-laki dan perempuan 

tentang kesejahteraan. 

2. Untuk mengetahui faktor yang mendukung kesejahteraan menurut pandangan 

siswa laki-laki dan perempuan. 

3. Untuk mengetahui siapa yang dapat menumbuhkan perasaan sejahtera pada 

siswa laki-laki dan perempuan. 

 

C. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis 

maupun praktis seperti dibawah ini :  

1. Secara teoritis 

- Dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan, terutama di bidang 

psikologi pendidikan, psikologi perkembangan dan juga psikologi 

indigenous. 

2. Secara praktis 

- Memberikan informasi kepada subjek secara khusus dan siswa-siswi SMP 

pada umumnya mengenai faktor yang dapat mendukung kesejahteraan. 
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- Memberikan informasi dan menjadi bahan acuan sehingga lingkungan di 

luar siswa terutama sekolah dan keluarga dapat menciptakan kondisi yang 

mampu membantu pencapaian kesejahteraan secara lebih optimal. 

- Sebagai masukan dan acuan bagi peneliti selanjutnya sehingga dapat 

digunakan sebagai rujukan dalam melakukan penelitian selanjutnya. 


