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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Individu pasti melewati segala peristiwa dalam kehidupan mereka. 

Peristiwa-peristiwa yang dialami oleh setiap individu dapat beragam, dapat berupa 

peristiwa yang menyenangkan maupun peristiwa yang tidak menyenangkan. 

Dalam menyikapi segala peristiwa tersebut, individu memiliki cara yang berbeda-

beda, sebagian individu dapat mengendalikan peristiwa yang tidak menyenangkan 

namun disisi lain ada juga individu yang tidak dapat mengendalikannya. Ketika 

individu tidak dapat mengendalikan peristiwa yang tidak menyenangkan, individu 

tersebut akan merasa tidak puas dan kurang bahagia dalam kehidupannya. Hal ini 

dapat dipelajari dalam subjective well being. 

Menurut Diener, dkk (2002)  subjective well-being mengacu pada 

bagaimana individu mengevaluasi hidupnya. Didalamnya meliputi variabel-

variabel seperti kepuasan dalam hidup dan kepuasan pernikahan, tidak adanya 

depresi dan kecemasan, serta adanya suasana hati (mood) dan emosi yang positif. 

Lebih lanjut disimpulkan oleh Compton (2005), bahwa secara garis besar, indeks 

subjective well-being seseorang dilihat dari skor dua variabel utama, yaitu 

kebahagiaan dan kepuasan dalam hidup. 
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Mengetahui seseorang bahagia atau tidak, individu tersebut akan diminta 

untuk menjelaskan tentang keadaan emosinya dan bagaimana perasaannya tentang 

dunia sekitar dan dirinya sendiri. Jadi tampak bahwa ada aspek afektif yang 

terlibat saat seseorang mengevaluasi kebahagiaannya. Sedangkan dalam menilai 

kepuasan hidup lebih melibatkan aspek kognitif karena terdapat penilaian yang 

dilakukan secara sadar. 

Individu yang indeks subjective well-being-nya tinggi adalah individu yang 

puas dengan hidupnya dan sering merasa bahagia, serta jarang merasakan emosi 

yang tidak menyenangkan seperti sedih atau marah. Sebaliknya, individu yang 

indeks subjective well-beingnya rendah adalah orang yang kurang puas dengan 

hidupnya, jarang merasa bahagia, dan lebih sering merasakan emosi yang tidak 

menyenangkan, seperti marah atau cemas. 

Beberapa penelitian yang berkaitan dengan subjective well being, seperti 

penelitian yang dilakukan oleh Diener (2000) pada mahasiswa di 17 negara 

menghasilkan bahwa individu yang mempunyai subjective well-being tinggi akan 

mempunyai kepuasan hidup dan kebahagiaan yang tinggi, yang pada akhirnya 

juga dapat meningkatkan ketrampilan sosial, penampian fisik yang menarik, dan 

tercapainya cita-cita seseorang. Penelitian lain juga dilakukan oleh Eryilmaz 

(dalam Fajarwati, 2014) menunjukkan bahwa remaja usia 15 tahun merasa lebih 

bahagia dibanding orang yang berusia lebih tua. 

Menurut Diener (dalam Nisfiannor, Rostiana, Puspasari, 2004) individu 

dengan level subjective well-being yang tinggi, pada umumnya memiliki sejumlah 
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kualitas yang mengagumkan. Myers dan Diener (1995) juga menjelaskan bahwa 

individu yang memiliki subjective well being tinggi mampu mengontrol emosinya 

dan menghadapi berbagai peristiwa dalam hidup dengan lebih baik. Oleh karena 

itu penting sekali agar para remaja khususnya di Indonesia dapat mempunyai 

subjective well-being yang tinggi, karena remaja dengan subjective well-being 

yang tinggi akan cenderung mempunyai emosi yang selalu positif yang pada 

akhirnya segala permasalahan hidup dan tugas perkembangannya dapat 

terselesaikan dengan baik.  

Remaja perlu subjective well being tinggi karena usia remaja merupakan 

usia peralihan dari masa kanak-kanak menjadi dewasa yang mana menjadi rentan 

terhadap masalah. Hal itu terjadi karena perubahan hormon dan berkembangnya 

kelamin sekunder pada diri remaja. Seperti yang dikatakan oleh Batubara (2010) 

bahwa masa peralihan tersebut memicu adanya perubahan-perubahan yang 

mencangkup aspek fisik, kognitif, dan sosial. Masa remaja ditandai dengan 

terjadinya perubahan-perubahan seperti berikut: mengeluh orang tua terlalu ikut 

campur dalam kehidupannya, sangat memperhatikan penampilan, berusaha untuk 

mendapat teman baru, tidak atau kurang menghargai pendapat orangtua, sering 

sedih atau moody, mulai menulis buku harian, sangat memperhatikan kelompok 

main secara selektif dan kompetitif, dan mulai mengalami periode sedih karena 

ingin lepas dari orangtua.  

Menurut Gunarsa (dalam Hantoro, 2003) remaja adalah sebagai masa 

timbulnya perasaan baru tentang identitas. Pada fase ini terbentuk gaya hidup 



4 
 

 
 

yang khas sehubungan dengan penempatan dirinya. Masa remaja juga disebut 

sebagai masa transisi dari masa kanak-kanak ke masa dewasa yang menimbulkan 

perubahan yang cukup besar. Remaja memiliki rasa tidak puas, selalu ingin 

berbeda serta memiliki banyak konflik pada dirinya.. Oleh karena itu penting 

sekali agar para remaja khususnya di Indonesia dapat mempunyai SWB yang 

tinggi, karena remaja dengan SWB yang tinggi akan cenderung mempunyai emosi 

yang selalu positif yang pada akhirnya segala permasalahan hidup dan tugas 

perkembangannya dapat terselesaikan dengan baik.  Hanya saja sesuai kenyataan 

bahwa usia remaja merupakan usia yang rentan dengan ketidakpuasan hidup. 

Selain itu usia remaja merupakan usia meningginya emosi terutama karena para 

remaja berada di bawah tekanan sosial dan menghadapi kondisi dan harapan baru. 

Keadaan di atas menyebabkan remaja mengalami kegagalan dalam 

menyelesaikan masalah yang dihadapinya, sehingga masa  remaja sering 

dikatakan sebagai usia bermasalah (Hurlock, 2000). Menyenangkan atau tidaknya 

masalah yang di hadapi tergantung cara remaja tersebut menyikapinya. Bila 

remaja tidak mampu menyelesaikan masalah yang sedang di hadapinya, maka 

akan timbul emosi yang tidak menyenangkan dalam dirinya. Bahkan keadaan ini 

dapat menyebabkan remaja yang bersangkutan merasa tidak puas dalam hidup dan 

tidak bahagia. Oleh karenanya tidak akan terjadi masalah apabila subjective well 

being remaja tinggi. 

Hal tersebut dapat dijelaskan lebih lanjut oleh Erikson (dalam Here & 

Priyanto, 2014)  bahwa usia remaja merupakan usia yang berada pada kondisi 
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psychological moratorium yaitu kesenjangan antara rasa aman pada masa kanak-

kanak dan otonomi pada masa dewasa. Kondisi inilah yang diduga turut menjadi 

pemicu cenderung rendahnya subjective well-being pada remaja. Rendahnya 

kepuasan hidup serta lebih dominannya afeksi negatif seperti depresi dan bingung 

merupakan indikator bahwa remaja cenderung memiliki subjective well-being 

yang rendah. Dari kondisi remaja yang memang cenderung mengalami subjective 

well-being rendah tersebut maka diduga telah banyak terjadi tindakan-tindakan 

yang mengkhawatirkan pada diri remaja serta banyak mengalami depresi. 

Beberapa kasus mengenai depresi diberitakan oleh Bohang (2015) bahwa 

menurut data dari Health and Social Care Information Centre (HSCIC), 

panggilan psikiater darurat berjumlah 17.000-an pada 2014. Angka tersebut naik 

dua kali lipat dari 2010. Dilaporkan juga bahwa hampir 16.000 remaja perempuan 

(15-19 tahun) melukai dirinya sendiri akibat depresi. Angka ini melonjak drastis 

dari tahun 2004 yang hanya berjumlah 9.000-an. selanjutnya data terbaru dari 

Office for National Statistics (ONS) membeberkan bahwa satu dari lima remaja 

(16-24 tahun) memiliki kecenderungan depresi, cemas dan stres (kompas.com)  

Masalah lain juga nampak dari jumlah populasi pada remaja di Indonesia 

yang mencapai 150 juta jiwa, sekitar 11,6 persen atau 17,4 juta jiwa mengalami 

gangguan mental emosional atau gangguan kesehatan jiwa berupa gangguan 

kecemasan dan depresi (kompas.com). 

Hal diatas menunjukan bahwa remaja memiliki subjective well being yang 

rendah, Ehrlich dan Isaacowitz (dalam Here&Priyanto, 2014) juga mendukung 
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bahwa tingkat subjective well-being  remaja  cenderung rendah.  Penelitian yang 

dilakukan oleh Myers dan Diener  (dalam Nisfiannor, Rostiana, Puspasari, 2004) 

menjelaskan lebih lanjut bahwa individu dengan subjective well-being yang 

rendah, memandang rendah hidupnya dan menganggap peristiwa yang terjadi 

sebagai hal yang tidak menyenangkan dan oleh sebab itu timbul emosi yang tidak 

menyenangkan seperti kecemasan, depresi dan kemarahan. 

Melihat fenomena diatas maka perlu dicari berbagai faktor yang dapat 

mempengaruhi subjective well being. Ada banyak teori yang mempengaruhi 

subjective well being ,salah satu faktor tersebut adalah self esteem. Seperti 

dikatakan oleh Diener (dalam Lubis, 2011) bahwa tingkat subjective well being 

atau kebahagiaan subjektif dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya, yaitu 

self esteem. Self esteem diartikan sebagai keyakinan nilai diri sendiri berdasarkan 

evaluasi diri secara keseluruhan. Perasaan-perasaan self esteem, pada 

kenyataannya terbentuk oleh keadaan kita dan bagaimana orang lain 

memperlakukan kita. Self esteem diukur dengan pernyataan positif maupun 

negatif. Pernyataan positif pada survey self esteem adalah “saya merasa bahwa 

saya adalah seseorang yang sangat berarti, seperti orang lainnya, sedangkan 

pernyataan-pernyataan yang negatif adalah “saya merasa bahwa saya tidak 

memiliki banyak hal untuk dibanggakan” (Engko, 2006). 

Penelitian yang dilakukan oleh Lubis (2011), self esteem sangat memegang 

peran penting dalam kehidupan seseorang. Bahkan menurut Diener masyarakat 
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dalam negara-negara individualistic mendasari hidup mereka dengan penilaian 

kepuasan hidup pada tingkat tingginya self esteem. 

Hal tersebut didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Diener dan 

Schimmack (2003) bahwa self esteem yang tinggi dapat memprediksi subjective 

well being yang tinggi pula. Demikian pula hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Khairat dan Adiyanti (2015) menunjukan bahwa self esteem sebagai prediktor dari 

subjective well being (SWB). 

Menurut Maslow (dalam Widodo&Pratitis, 2013) kebutuhan harga diri pada 

remaja merupakan kebutuhan yang sangat penting. Dalam kebutuhan harga diri 

terkandung harga diri dan penghargaan dari orang lain. Harga diri meliputi 

kebutuhan akan prestasi, keunggulandan kompetensi, kepercayaan diri, 

kemandirian dan kebebasan; sedangkan penghargaan dari orang lain meliputi 

prestise, kedudukan, kemasyuran dan nama baik, kekuasaan, pengakuan, 

perhatian, penerimaan, martabat dan penghargaan. 

Self esteem 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. Sehingga hal tersebut dapat menjadikan siswa 

menjadi lebih dapat mengenali tentang lingkungan sekitarnya yang akan membuat  

siswa merasakan kepuasan akan kehidupannya dan merasakan emosi yang positif. 

Berdasarkan latar belakang diatas dan permasalahan yang dialami oleh 

siswa SMK, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan rumusan 
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masalah “Apakah ada hubungan antara Self Esteem dengan Subjective Well Being 

pada siswa SMK?”. 

Melihat dari rumusan masalah diatas, peneliti ingin meneliti lebih lanjut 

dengan mengadakan penelitian yang berjudul: “Hubungan antara self esteem 

dengan subjective well being pada siswa SMK”. 

B. Tujuan Penelitian 

Penelitian tentang Self Esteem dengan Subjective Well Being pada Siswa 

SMK bertujuan untuk : 

1. Mengetahui Hubungan antara Self Esteem dengan Subjective Well Being pada 

Siswa SMK. 

2. Seberapa besar sumbangan atau peranan self esteem terhadap subjective well 

being. 

3. Untuk mengetahui sejauh mana kondisi variabel self esteem pada siswa smk. 

4. Untuk mengetahui sejauh mana kondisi variabel subjective well being pada 

siswa smk. 

C. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah  manfaat berupa: 

1. Bagi Subjek Penelitian 

Untuk memberikan informasi kepada subjek tentang pentingnya 

mempertahankan self esteem (harga diri) dalam dirinya serta subjective well 

being,  

 



9 
 

 
 

2. Bagi Orang Tua 

Untuk memberikan rujukan bagi orang tua dalam memberikan pola asuh 

terhadap anak dengan kasih sayang dan rasa aman anak dengan cara mendidik 

sesuai dengan karakteristik anak, serta memberikan pujian ketika anak 

menghasilkan prestasi. Sehingga hal tersebut dapat memicu subjective well 

being pada kehidupan sehari-hari remaja.  

3.  Bagi Kepala Sekolah 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi 

kepala sekolah tentang pentingnya Subjective well-being bagi siswanya serta 

membuat sebuah program khusus untuk meningkatkan self esteem pada 

siswa. 

4. Bagi Guru 

Untuk memberikan informasi akan pentingnya meningkatkan self esteem 

pada siswa dengan cara yang paling sederhana yaitu  memuji setiap hasil 

karya siswa serta aktif dalam menjalin interaksi kepada siswa. Ketika self 

esteem (harga diri) siswa tinggi maka menciptakan kesejahteraan subjective 

yang tinggi pula. 

5. Bagi Peneliti Lainnya 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dan 

referensi untuk melakukan penelitian khususnya yang berkaitan dengan Self 

esteem dan Subjective well-being siswa. 

 


