
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 
 

Setiap orang menginginkan hidupnya sejahtera dan orang selalu berusaha untuk 

mendapatkan kesejahteraan tersebut tetapi pandangan seseorang mengenai hidup 

sejahtera itu berbeda-beda. Menurut UU RI Nomor 11 tahun 2009 pasal 1 

kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan 

sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, 

sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya (Depkes, 2009).  

Cahyat, Gonner, dan Haug (2007) menjelaskan bahwa kesejahteraan terdiri dari 

kebutuhan dasar yang bersifat material (kebendaan) maupun bukan material, yang 

mencakup aspek gizi dan kesehatan, pengetahuan, dan kekayaan materi. Sedangkan 

perasaan kesejahteraan subjektif adalah kumpulan perasaan seseorang; bisa berupa 

perasaan sejahtera, rasa bahagia, rasa dihormati, rasa diakui, rasa miskin, rasa serba 

kekurangan, dan perasaan-perasaan sejenisnya. Perasaan ini bersifat sangat umum 

dan dipengaruhi oleh seluruh aspek kehidupan. Perasaan ini bisa saja bersifat 

sementara dan mungkin dipengaruhi oleh kejadian-kejadian sesaat. 

Utami (2009) menyebutkan ketika seseorang memiliki kesejahteraan subjektif 

yang tinggi akan mengalami kepuasan hidup dan mengalami kegembiraan lebih 

sering, serta jarang mengalami emosi yang tidak menyenangkan, seperti kesedihan 
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dan kemarahan. Sebaliknya, seseorang dikatakan memiliki kesejahteraan subjektif 

yang rendah maka akan merasa tidak puas dengan hidupnya, mengalami sedikit 

afeksi dan kegembiraan, dan lebih sering mengalami emosi negatif seperti kemarahan 

atau kecemasan. Seperti yang sudah disebutkan bahwa setiap orang menginginkan 

hidupnya sejahtera dan tidak terkecuali oleh seorang remaja.Menurut Gross(2013) 

remaja atau adolescence berasal dari bahasa latin adolescere, yang berarti “tumbuh 

menjadi dewasa”. Remaja adalah fase yang labil, moody, krisis identitas atau 

pencarian jati diri. Selain ditandai dengan perubahan psikologis yang luar biasa besar, 

masa remaja juga ditandai dengan berbagai perubahan dalam perilaku, ekspektasi, 

dan hubungan dengan orang tua dan teman sebaya. 

Bradshaw dkk (dalam Santi, 2012) menyatakan bahwa pegukuran kesejahteraan 

pada remaja bisa dilihat dari tiga aspek: kesejahteraan pribadi (personal well being), 

kesejahteraan dalam menjalin hubungan (relational well being) dan kesejahteraan di 

sekolah (well being in school). Indikator kesejahteraan ini meliputi kondisi materi, 

kondisi tempat tinggal, pendidikan dan pertemanan. Kemudian Heshmati dkk (Santi, 

2012) menyatakan bahwa kesejahteraan subjektif mengandung beberapa indikator, 

yaitu perasaan akan rasa aman, dan keterlibatan dalam pendidikan. 

Menurut Havighurs (dalam Syamsu, 2011) tugas-tugas perkembangan remaja 

antara lain: mencapai hubungan yang matang antara teman sebaya, mencapai peran 

sosial sebagai pria atau wanita, menerima keadaan fisik, mengembangkan 
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keterampilan  intelektual, mencapai tingah laku yang bertanggung jawab secara 

sosial,  beriman dan bertawakal kepada Tuhan Yang Maha Esa.  

Beberapa yang telah di jelaskan di atas, remaja diharapakan sudah mampu 

mencapai tugas-tugas perkembangan tersebut. Namun pada kenyataanya ada sebagian 

remaja yang belum mampu mencapai tugas-tugas perkembangan tersebut. 

Penelitian tentang bidang kajian Psikologi positif yang berkaitan dengan 

kesejahteraan subjektif dan regulasi emosi, sebelumnya telah banyak dilakukan. 

Misalnya penelitian yang dilakukan oleh Oetami dan Yuniarti (2011) dengan judul 

Orientasi Kebahagiaan Siswa SMA, Tinjauan Psikologi Indigenous pada Siswa Laki-

laki dan Perempuan. Jumlah responden pada penelitian ini adalah 459 orang, terdiri 

dari 190 siswa laki-laki dan 269 siswa perempuan. Menurut para siswa peristiwa 

yang paling membuat bahagia peristiwa yang berhubungan dengan keluarga sebesar 

31,6%, selanjutnya diikuti alasan prestasi sebesar 28,8%. Respon lain menetapkan 

bahwa mencintai dan dicintai sebagai peristiwa yang membuat bahagia sebesar 9,4%, 

spiritualitas 9,4 %, teman 8,7 %, waktu luang 5%,mendapatkan uang 2,4%, serta 

jawaban-jawaban lain sebesar 4,8% masuk ke dalam kategori “others”.  

 Hasil penelitian Wahyuni (2013) dengan judul Hubungan antara Efikasi Diri dan 

Regulasi Emosi dengan Motivasi Berprestasi pada Siswa SMK Negeri 1 Samarinda. 

Jumlah responden yang dipakai dalam penelitian ini sebanyak 90 siswa. Dari 

penelitian ini diperoleh hasil ada hubungan positif yang signifikan antara efikasi diri 

dan regulasi emosi dengan motivasi berprestasi. Wahyuni (2013) menyebutkan 
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bahwa dalam mewujudkan motivasi berprestasi, siswa harus memiliki keyakinan dan 

kemampuan dalam menghadapi tantangan tugas.  

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Oktafiyana Kusumarini di SMA Negeri 

1 Wonosari Klaten pada tanggal 25 Februari 2014, dengan jumlah siswa yang 

mengisi alat ukur berupa kuesioner terbuka sebanyak 139, ada 2 dua orang yang 

menjawab sama persis dengan orang lain, ada 4 orang yang menjawab pertanyaan 

yang ada di alat ukur tidak sesuai dengan maksud dari pertanyaan tersebut, dan ada 1 

orang yang datanya tidak lengkap. Sehingga data yang dapat di analisis sebanyak 

131. 

Berdasarkan pertanyaan yang telah diajukan oleh peneliti kepada para siswa kelas 

XI IPA 1 sampai dengan IPA 4 SMA Negeri 1 Wonosari, Klaten tentang makna 

kesejahteraan subjektif bagi para remaja, maka didapatkan hasil sebagai berikut: 

Tabel 1.  Perasaan Kesejahteraan Siswa SMA Negeri 1 Wonosari Klaten 

No Jawaban Jumlah Prosentase 

1 Sudah sejahtera 85 64,9 

2 Belum sejahtera 40 30,5 

3 Mungkin sejahtera  6 4,6 

Total 131 100 

 

Tabel 2. Kategori dari data awal penelitian 

No  Kategori Prosentase  

1 Tercukupinya kebutuhan 29,8 

2 Terpenuhinya keinginan 13 

3 Merasa bisa hidup mandiri 4,6 

4 Merasa nyaman, aman, dan damai 26 

5 Hidup makmur dan bahagia 15,3 

6 Hidup tenang 2,3 
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7 Merasa puas dan bebas dalam menjalani hidup 6,9 

8 Mensyukuri apa yang telah berikan oleh Tuhan 2,3 

 

Dari 131 siswa yang menawab terdapat 85 orang yang belum merasa sejahtera 

atau  64,9%, yang sudah merasa sejahtera sebanyak 40 atau 30,5% dan yang merasa 

mungkin sudah sejahtera 6 orang atau 4,6%. Kemudian menurut para siswa 

kesejahteraan bagi mereka adalah sebagai berikut; hidup sejahtera adalah 

tercukupinya kebutuhan sebesar 29,8%, yang menjawab kesejahteraan adalah ketika 

terpenuhinya keinginan sebesar 13%, yang menjawab kesejahteraan adalah ketika 

mereka bisa hidup mandiri sebesar 4,6%, yang menjawab kesejahteraan adalah ketika 

merasa nyaman, aman, dan damai ada sebesar 26%, yang menjawab kesejahteraan 

adalah ketika hidup makmur dan bahagia ada sebesar 15,3%, yang menyatakan 

bahwa kesejahteraan adalah ketika hidup tenang ada sebesar 2,3%, yang menyatakan 

bahwa kesejahteraan adalah ketika merasa puas dan bebas dalam menjalani hidup ada 

sebesar 6,9%, dan kesejahteraan adalah ketika mampu mensyukuri apa yang telah 

diberikan Tuhan sebesar 2,3%. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa mayoritas 

para siswa belum merasa sejahtera. Padahal harapannya setiap siswa juga bisa 

merasakan sejahtera di saat kondisi apapun yang mereka sedang alami.  

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kesejahteraan subjektif siswa. 

Menurut Sheldon dan Eliot (dalam Nailil, 2009) salah satu faktor yang 

mempengaruhi kesejahteraan subjektif siswa adalah emosi. Selanjutnya Gunarsa 

(Wahyuni, 2013) mengatakan salah satu karakteristik, yang dapat menimbulkan 
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permasalahan pada masa remaja adalah ketidakstabilan emosi. Segala pertentangan 

yang timbul dalam keseharian para remaja, akan memicu emosi remaja yang bisa saja 

berakibat fatal apabila tidak bisa mengatur emosinya dengan baik. 

Gross (dalam Nisfiannoor & Kartika, 2004) menyatakan bahwa menurut 

pandangan evolusioner, regulasi emosi sangat diperlukan karena beberapa bagian dari 

otak manusia menginginkan untuk melakukan sesuatu pada situasi tertentu, 

sedangkan bagian lainnya menilai bahwa rangsangan emosional ini tidak sesuai 

dengan situasi saat itu, sehingga membuat individu melakukan sesuatu yang lain atau 

tidak melakukan sesuatu pun. 

Menurut Frijda (dalam Nisfiannoor & Kartika, 2004) regulasi itu sendiri adalah 

bentuk kontrol yang dilakukan seseorang terhadap emosi yang dimilikinya. Regulasi 

dapat mempengaruhi perilaku dan pengalaman seseorang. Hasil regulasi dapat berupa 

perilaku yang ditingkatkan, dikurangi, atau dihambat dalam ekspresinya. Regulasi 

emosi berasal dari sumber sosial. Sumber sosial ini merupakan bagian dari minat 

terhadap orang lain dan norma-norma dari interaksi sosial.  

Berdasarkan pemaparan rumusan masalahnya adalah apakah ada hubungan antara 

regulasi emosi dengan kesejahteraan subjektif pada remaja? 

 

B. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara Regulasi Emosi 

dengan Kesejahteraan Subjektif Pada Remaja 
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C. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi subjek, memberikan informasi tentang kesejahteraan subjektif pada remaja 

2. Bagi pengelola SMA sebagai informasi dalam melakukan pemantauan terkait 

kesejahteraan subjektif pada remaja 

3. Bagi orang tua memberikan infomasi tentang kesejahteraan subjektif pada remaja 

4. Bagi peniliti yang lain, dihapakan penilitian ini dapat memberikan dan 

memperkaya kerangkan pemikiran bagi penelitian yang sejenis 

 


