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   BAB I  

      PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Individu dapat mencapai tujuan hidup apabila merasakan kebahagian, 

kesejahteraan, kepuasan, dan positif terhadap kehidupannya. Kebahagiaan yang 

dirasakan oleh setiap individu dapat bersumber dari berbagai macam hal dan 

sifatnya subjektif. Kebahagiaan, kesejahteraan, dan rasa puas terhadap hidup yang 

bersifat subjektif inilah dikenal dengan istilah sebagai subjective well being.  

Subjective well being yang tinggi akan berdampak pada kondisi yang lebih 

baik pada kesehatan, kinerja, hubungan sosial, dan perilaku etis. Dengan kondisi 

Subjective well being yang tinggi diharapkan individu dapat menjadi produktif, 

khususnya pada individu yang memasuki usia dewasa dimana seseorang harus 

bisa hidup mandiri. Subjective well being meliputi evaluasi subjektif seseorang 

terhadap keadaan dirinya saat ini dan merupakan kombinasi antara adanya afek 

positif atau ketiadaan afek negatif serta kepuasan hidup secara umum (Diener, 

2008). 

Subjective well being penyandang tunadaksa adalah penilaian individu 

tunadaksa pada kondisi hidupnya secara kognitif yaitu seberapa ideal individu 

memandang hidupnya dengan kondisi cacat tubuh yang dimiliki, kepuasannya 

terhadap apa yang telah dicapai walaupun kondisi fisiknya agak sedikit 

menghambat. Subjective well being penyandang tunadaksa juga berkaitan dengan 

penilaian individu secara emosional terhadap keadaan hidupnya ketika mengalami 

cacat.  
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Individu tunadaksa menilai seberapa tingkatan afek positif yang dirasakan 

misalnya apakah tetap bersemangat bekerja dan merasakan memiliki kekuatan 

untuk melakukan berbagai hal, tidak terpuruk dan tetap aktif menjalani berbagai 

aktivitas. Penyandang tunadaksa juga menilai seberapa tingkat afek negatif yang 

dirasakan misalnya apakah sedih karena tidak bisa mengakses beberapa fasilitas 

umum yang kurang bersahabat, tidak bisa bekerja ditempat yang baik karena 

keterbatasan pendidikan dan streotype yang melengkapi kehidupannya, serta 

apakah merasa khawatir akan masa depan kehidupannya (Pavot dan Diener, 

2004). 

Berdasarkan BPS tahun 2004, individu tunadaksa selalu merasa tertekan 

dan didiskriminasi oleh masyarakat, diantaranya sikap masyarakat mengejek atau 

menertawakan sebanyak 69,9%, sikap masyarakat menolak kehadiran mereka 

sebanyak 35,5%, sikap acuh tak acuh sebanyak 15%, dan sikap masyarakat terlalu 

protektif sebanyak 13,7% (BPS, 2004 dalam Gladys, 2010). Data-data tersebut 

sejalan dengan temuan-temuan data awal di BBRSBD Prof. Dr. Soeharso. Data 

tersebut adalah sebagai berikut :  
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Tabel 1. Hasil Quesioner terbuka Siswa Penyandang Tunadaksa di BBRSBD (26-27 

November 2014)  

1 Kepuasan hidup siswa Sangat puas 

5% 

Puas 10% Cukup puas 

50% 

Tidak puas 

35% 

2 Hal yang sering 

menimbulkan kepuasan 

hidup 

Bersama 

teman 45% 

Bersama 

keluarga 

38,3% 

Bersama 

pasangan 8,3% 

Sendirian 

8,3% 

3 Hal yang sering 

menimbulkan perasaan 

tidak puas 

Tidak punya 

teman 55% 

Tidak punya 

pacar 8,3% 

Sendirian 

28,3% 

Tidak punya 

keluarga 

8,3% 

4 Kenyamanan hidup 

siswa 

 

Sangat 

nyaman 6,7% 

Nyaman 

11,7% 

Cukup nyaman 

48,3% 

Tidak 

nyaman 

33,3% 

5 Hal yang mengganggu 

pikiran siswa 

Masa depan 

suram 45% 

Tidak punya 

pasangan 

16,7% 

Tidak 

mempunyai 

teman 30% 

Diasingkan 

oleh keluarga 

8,3% 

6 Hal yang membuat 

siswa bahagia 

Bersama 

teman 66,7% 

Bersama 

keluarga 

33,3% 

  

7 Hal yang membuat 

siswa sedih 

Merasa tidak 

berguna 

41,7% 

Diasingkan 

keluarga 

16,7% 

Jauh dari 

keluarga 25% 

Berpisah 

dengan 

teman 16,7% 

 

Berdasarkan hasil kuesioner terbuka diperoleh kesimpulan bahwa siswa 

penyandang tuna daksa merasa cukup puas dengan kehidupannya saat ini dan 

yang dapat menimbulkan kepuasan hidup ketika bersama dengan teman-

temannya. Siswa penyandang tuna daksa beranggapan bahwa dirinya merasa tidak 

berguna di masyarakat dan memiliki masa depan yang suram. 

Hasil temuan data awal dalam tabel 1 sesuai dengan pendapat Hallahan 

(2006) bahwa efek besar yang dialami oleh individu dengan physical disability 

(tunadaksa) dalam bidang akademik adalah kurangnya pengalaman pendidikan 

dan tidak bisa memanipulasi materi sekolah dan merespon tugas-tugas yang biasa 

dilakukan oleh orang-orang kebanyakan.  

Dianawati (2005) menambahkan bahwa pada umumnya individu 

tunadaksa kurang memiliki pengalaman yang positif dikarenakan mereka tidak 

memiliki posisi yang menguntungkan dalam hubungan sosial sehingga mereka 

menjadi inferior. Perasaan inferioritas pada individu tunadaksa adalah penerimaan 
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yang buruk mengenai diri sendiri, rendah diri sehingga menyebabkan kurangnya 

kepercayaan diri, sifat malu pada diri sendiri yang kemudian mengarahkan 

individu pada usaha mengisolasi dirinya sendiri dan akibatnya individu tersebut 

cenderung merasa berbeda secara negatif. 

Subjective well being dipengaruhi oleh banyak faktor diantaranya harga 

diri, tujuan hidup, kepribadian, hubungan sosial, kesehatan, demografi, sumber 

pemenuhan kebutuhan, budaya, adaptasi, kognitif, dan religiunitas/spiritualitas 

(Diener, Oishi & Lucas, 2002). 

Menurut Schimmack dan Diener (2002) harga diri merupakan prediktor 

yang signifikan untuk semua pengukuran subjective well being. Harga diri yang 

tinggi membuat seseorang memiliki beberapa kelebihan termasuk pemahaman 

mengenai arti dan nilai hidup. Hal itu merupakan pedoman yang berharga dalam 

hubungan interpersonal dan merupakan hasil alamiah dari pertumbuhan seseorang 

yang sehat. Individu yang memiliki harga diri yang tinggi biasanya menggunakan 

lebih banyak proses peningkatan diri. Harga diri menjadikan sikap positif atau 

negatif pada individu ke arah kesempurnaan diri, yang berhubungan erat dengan 

subjective well being secara keseluruhan. 

Individu yang memiliki harga diri negatif (rendah) akan cenderung merasa 

bahwa dirinya tidak mampu dan tidak berharga, disamping itu cenderung tidak 

berani mencari tantangan-tantangan baru dalam hidupnya, lebih senang 

menghadapi hal-hal yang sudah dikenal serta menyenangi hal-hal yang tidak 

penuh dengan tuntutan, cenderung tidak merasa yakin akan pemikiran-pemikiran 

serta perasaan yang dimilikinya, cenderung takut menghadapi respon dari orang 
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lain, tidak mampu membina komunikasi yang baik dan cenderung merasa 

hidupnya tidak bahagia (Schimmack dan Diener, 2002). 

Hasil penelitian Luhman, dkk (2012) menyatakan bahwa kejadian hidup 

yang besar dapat memiliki efek yang kuat pada subjective well being dan kekuatan 

efek ini bervariasi tergantung pada pertimbangan kejadian hidup. Yang dimaksud 

dengan pertimbangan kejadian hidup adalah adaptasi atau penyesuaian diri pada 

kejadian hidup tersebut.  

Penyesuaian diri menuntut kemampuan individu untuk hidup dan bergaul 

secara wajar terhadap lingkungannya, sehingga individu merasa puas terhadap diri 

sendiri dan lingkungannya (Willis, 2005). Kumalasari dan Nur (2012) 

menjelaskan bahwa banyak individu yang tidak dapat mencapai kebahagiaan 

dalam hidupnya karena ketidakmampuannya dalam menyesuaikan diri, baik 

dengan lingkungan keluarga, sekolah, pekerjaan dan masyarakat pada umumnya. 

Sehingga cenderung menjadi individu yang rendah diri, tertutup, suka menyendiri, 

kurang adanya percaya diri serta merasa malu jika berada diantara orang lain atau 

situasi yang terasa asing baginya.  

Individu dituntut dapat berkembang dan menyesuaikan diri agar menjadi 

modal utama ketika berada dalam masyarakat luas. Apabila individu tidak dapat 

menyesuaikan diri dengan lingkungannya, maka individu akan memiliki sikap 

negatif dan tidak bahagia.  
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka perumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah: “Apakah ada hubungan antara penyesuaian diri dan 

harga diri dengan subjective well being?” 

C. Tujuan Penelitian 

Sejalan dengan rumusan masalah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

menguji secara empirik hubungan penyesuaian diri dan harga diri dengan 

subjective well being. 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan  manfaat 

sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi pengetahuan dalam 

bidang psikologi pendidikan khususnya tentang penyesuaian diri dan harga diri 

dengan subjective well being. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat membantu individu penyandang tuna daksa 

agar lebih percaya diri, nyaman serta sehat secara mental sehingga dapat 

meningkatkan subjective well being. 

E. Keaslian Penelitian 

Penelitian mengenai subjective well being pada remaja telah banyak 

dilakukan, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Diantaranya adalah penelitian 

Riyanto (2010) dengan subjek siswa Sekolah Menengah Atas kelas X-XII, 



7 
 

 

sebanyak 299 siswa. Penelitian ini mengungkap pengaruh self esteem dan pola 

pendidikan terhadap well being remaja. Hasil penelitian ini menemukan bahwa 

self esteem dan pola pendidikan memiliki pengaruh positif terhadap well being 

remaja.  

Penelitian mengenai subjective well being juga telah dilakukan di luar 

negeri. Penelitian Luhman, Eid, Hofmann dan Lucas (2012) tentang subjective 

well being dan adaptasi pada peristiwa kehidupan: sebuah studi meta analysis. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peristiwa hidup memiliki efek yang berbeda 

pada kesejahteraan afektif dan kognitif dan sebagian besar peristiwa memiliki 

efek yang lebih kuat dan lebih konsisten pada kesejahteraan kognitif. Perbedaan 

peristiwa hidup berbeda pada efek subjective well being pada masing-masing 

individu tetapi efek-efek ini bukan merupakan fungsi untuk menduga peristiwa 

seperti yang diinginkan. 

Abdo dan Alamudin (2007) pada penelitian yang telah dilakukan tentang 

predictors subjective well being diantara anak muda kampus di lebanon, hasil 

penelitian menunjukkan bahwa subjective well being anak muda kampus 

berkolerasi secara positif dengan harga diri, optimisme dan pengaruh positif, 

menguji variabel demografi dari jenis kelamin penulis menemukan laki-laki 

memiliki skor pengaruh positif yang lebih tinggi di bandingkan perempuan. 

Sebuah tren muncul dan menyarankan bahwa dominasi bahasa dan status sosial 

ekonomi tergabung dengan level subjective well being. 

Vacek, Coyle, dan Vera (2010) pada penelitian yang telah dilakukan 

tentang harapan, optimisme, harga diri, dukungan sosial, stress dan kesejahteraan 
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di kota, remaja dengan minoritas etnis, hasil penelitian menunjukkan bahwa 

hubungan antara subjective well being dengan harapan, optimisme, harga diri, 

dukungan sosial, stress dan pendapatan rendah di pengaruhi oleh gender dan jenis 

keterkaitan. Hubungan antara gander dan stress (r = 0,33, p <0, 001) dan gender 

dan negatif effect (r = 0,26, p=0,005) yaitu significant. Perempuan mempunyai 

score yang lebih tinggi dari pada laki-laki pada tingkat stress. Stress sangat 

berpengaruh negatif pada subjective well being namun tingkat stress pada laki-laki 

dan perempuan berbeda. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada metode 

penelitian, fokus kajian dan subjek yang digunakan. Dalam penelitian yang telah 

ada dengan menggunakan metode meta analysis, sedangkan penelitian ini 

menggunakan analisis regresi ganda. Fokus kajian dalam penelitian terdahulu 

adalah peristiwa hidup, jenis kelamin, dan stress, sedangkan dalam penelitian ini 

fokus kajiannya pada penyesuaian diri dan harga diri dengan subjective well 

being. Subjek yang digunakan pada penelitian terdahulu dengan menggunakan 

mahasiswa, sedangkan subjek yang digunakan pada penelitian ini adalah tuna 

daksa di BBRSBD Prof Dr. Soeharso Surakarta, dengan demikian penelitian ini 

berbeda dengan penelitian-penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya. 

  

 

 

 


