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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang 

Survei yang dilakukan oleh PBB pada tahun 2016 (Hardoko, 2016) 

menemukan bahwa negara paling bahagia atau yang memiliki tingkat well-

being tinggi didunia adalah Denmark disusul Swiss, Islandia, Norwegia, dan 

Kanada. Indonesia berada diperingkat 79 dibawah Malaysia (49), Thailand 

(33), dan Singapura (22). Peringkat Indonesia bahkan masih kalah dari negara 

yang sedang dilanda perang seperti Somalia (76) dan Libya (67) dalam hal 

kesejahteraan atau well-being.  

Well-being merupakan suatu konstruk yang kompleks yang 

menjelaskan tentang pengalaman dan fungsi individu secara positif (Ryan & 

Deci, 2001). Seligman membuat suatu model well-being yang terdiri dari 5 

dimensi yaitu: positive emotion, enggagement, positive relationship, meaning, 

dan accomplishment (PERMA). Positive emotion adalah perasaan positif 

yang dirasakan seseorang dalam berbagai situasi dan kondisi, enggagement 

adalah suatu situasi dimana individu fokus pada suatu tugas atau pekerjaan 

seperti individu seakan lupa waktu dalam melakukan tugas tersebut. Positive 

relationship adalah suatu relasi dengan lingkungan dan orang-orang disekitar 

yang bersifat positif dan saling membangun. Meaning adalah makna dan 

tujuan hidup yang berhubungan dengan sesuatu yang lebih besar dari dirinya 
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sendiri. Accomplishment adalah keinginan seseorang untuk berprestasi, 

memiliki pencapaian, dan memiliki kompetensi. 

 Kondisi well-being yang rendah terjadi di lingkungan mahasiswa 

seperti survei yang dilakukan di Amerika Serikat oleh Eagan, Stolzenberg, 

Ramirez, (2014) menemukan bahwa kondisi kesehatan mental mahasiswa 

tahun 2014 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun-tahun 

sebelumnya. Hal serupa juga terjadi di Universitas Pelita Harapan. Peneliti 

melakukan wawancara dengan konselor yang ada di Universitas Pelita 

Harapan pada tanggal 14 Maret 2017, menurut konselor Universitas Pelita 

Harapan, mahasiswa Universitas Pelita Harapan, khususnya mahasiswa 

Teacher College banyak mengalami masalah seperti kesulitan bergaul, 

adaptasi (culture shock), tuntutan akademik, masalah relasi dengan orangtua, 

pencarian jati diri, dan kecemasan sehingga memicu stress. Menurut Lazarus 

dan Folkman (dalam Kagan & Seagal’s, 2004) Stress adalah hubungan 

spesifik antara individu dan lingkungan yang dinilai individu sebagai tuntutan 

yang melebihi sumber daya yang dimiliki individu tersebut yang mengancam 

keberadaannya. 

Peneliti juga melakukan wawancara kepada dua orang mahasiswa 

Teacher College Universitas Pelita Harapan pada tanggal 16 Maret 2017. 

Menurut salah satu mahasiswa Teacher College Universitas Pelita Harapan 

berinisial AP, AP banyak mengalami masalah seperti pergaulan di awal 

masuk ke Universitas Pelita Harapan. Namun semakin lama AP mampu 

mengatasi masalah tersebut dan masalah yang sering membuat AP cemas 
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adalah mengenai tempat penempatan/praktikum. AP cemas jika harus 

ditempatkan di daerah yang jauh, dan menjelang pengumuman tempat 

praktikum tidak jarang membuat AP semakin cemas dan takut ditempatkan 

ditempat yang tidak sesuai espektasinya. 

Mahasiswa kedua yang diwawancara oleh peneliti berinisial MS. 

Senada dengan AP, MS banyak sering takut mengenai tempat 

praktikum/penempatan untuk dia nantinya. Peneliti kemudian bertanya 

bagaimana cara mengatasinya, MS mengatakan cara MS mengatasi 

kekhawatiran tersebut adalah dengan berdoa dan berserah kepada Tuhan. 

Kondisi stress yang berlarut-larut dapat menurunkan well-being 

seseorang (Veenhoven dalam Utami, 2012). Kondisi well-being yang rendah 

pada mahasiswa Teacher College Universitas Pelita Harapan dapat 

memengaruhi prestasi akademik mahasiswa (Coutinho & Woolery, 2004).  

Oleh karena itu, seperti paparan diatas, tingkat stress yang tinggi dapat 

menurunkan well-being sehingga berdampak negatif terhadap prestasi 

akademik mahasiswa, sehingga dibutuhkan coping untuk menurunkan tingkat 

stress. Lazarus (dalam Kagan & Seagal 2004) mendefinisikan coping adalah 

strategi atau pendekatan yang dilakukan individu untuk mengatasi stress. 

Lazarus dan Folkman (dalam Kagan & Seagal 2004) mengidentifikasikan 

bahwa terdapat 2 jenis coping, yaitu: problem focused coping, yaitu cara 

individu untuk mengurangi tekanan dengan mempelajari cara dan ketrampilan 

atau perilaku baru. Jenis yang kedua adalah emotion focused coping, yaitu 
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dengan mengatur respon emosional untuk mengatasi stress. Salah satu jenis 

emotion focused coping adalah religious coping.  

Mcdonald dan Gorsuch (2000) mendefinisikan Religius coping adalah 

suatu cara individu menggunakan keyakinannya (religiusitas) dalam 

mengelola stress dan masalah-masalah dalam kehidupan. Pargament (2001) 

menyatakan terdapat tiga strategi religius coping, yaitu collaborative, self-

directing, dan deffering.  

Collaborative adalah kombinasi antara Tuhan dan individu dalam 

memecahkan masalah maksudnya adalah dalam mengatasi masalah, individu 

dan Tuhan saling bekerja sama untuk mengatasi masalah tersebut contohnya 

adalah Tuhan memberikan active voice yang memengaruhi keputusan 

individu tersebut. Self-directing adalah strategi coping yang memandang 

dirinya telah diberikan Tuhan kemampuan untuk memecahkan setiap 

permasalahan. Deffering adalah strategi coping dimana individu sepenuhnya 

bergantung kepada Tuhan dimana Tuhan akan memberikan tanda-tanda atau 

sinyal sebagai pendekatan dalam pemecahan permasalahan. Dalam mengatasi 

stress,  religious coping lebih menekankan bagaimana individu mengatur 

respon emosi saat mengatasi stress. Oleh sebab itu religious coping masuk 

kedalam emotion focus coping. Contohnya adalah saat mengalami stress 

individu dapat menggunakan religious coping untuk mengatasinya dengan 

cara berdoa, atau bercerita kepada Tuhan sehingga lebih tenang dalam 

mengatasi masalah yang dihadapi. 
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Pargament (2011) menghipotesiskan dua pola religious coping yaitu, 

religious coping positif dan religious coping negatif. Religious coping positif 

yaitu merefleksikan hubungan yang dekat dengan Tuhan, suatu keyakinan 

dimana ada sesuatu yang lebih berarti yang ditemukan dalam kehidupan, dan 

memiliki relasi yang baik dengan orang lain. Sebaliknya religious coping 

negatif melibatkan ekspresi yang kurang aman dalam berhubungan dengan 

Tuhan, pandangan yang lemah dan tidak menyenangkan terhadap dunia. 

Mahasiswa Teacher College adalah mahasiswa Fakultas Ilmu 

Pendidikan yang ada di Universitas Pelita Harapan. Salah satu syarat utama 

untuk menjadi mahasiswa Teacher College adalah beragama Kristen karena 

nantinya akan dididik sebagai guru yang memegang nilai-nilai Kristiani dan 

akan ditempatkan diberbagai sekolah di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, 

mahasiswa Teacher College sangat diperhatikan mengenai hubungan spiritual 

dengan Tuhan contohnya adalah dengan ada matakuliah Sistematika Teologi 

dari satu hingga tujuh. Selain itu, didalam kehidupan di asrama, mahasiswa 

Teacher College mengikuti berbagai kegiatan rohani seperti Friday Night, 

Sunday Chapel, Tuesday Chapel, dan Fellowship di setiap kamar asrama. Hal 

tersebut juga yang membedakan mahasiswa Teacher College dengan 

mahasiswa lain yang ada di Universitas Pelita Harapan.  

Jika dilihat melalui tahap perkembangannya, mahasiswa Teacher 

College berada di tahap perkembangan emerging adulthood. Emerging Adult 

adalah suatu masa ketika individu muda tidak lagi disebut remaja, namun 

juga belum sepenuhnya dewasa atau dalam kata lain, emerging adult adalah 
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masa transisi dari usia remaja menuju dewasa. Rentang umurnya adalah usia 

18-25 tahun. Pada tahap ini, permasalahan yang dialami akan semakin 

kompleks, dimulai dari masalah sosial, dimana pada tahap ini menurut 

perkembangan sosial Erik Erikson masuk pada tahap intimacy vs isolation, 

yang artinya individu emerging adulthood akan mulai menjalin relasi yang 

intim dengan orang lain dan jika gagal akan merasa terisolasi yang dapat 

menimbulkan stress. Dari tahapan kognitif, individu pada tahap emerging 

adulthood akan mulai berpikir secara abstrak, contohnya mulai memikirkan 

mengenai makna hidup, kesejahteraan, dan hal-hal lain yang tidak kelihatan. 

Mahasiswa Teacher College yang ada pada tahapan ini akan mulai 

mengalami banyak masalah seperti pergaulan, pertemanan, berpacaran, dan 

lain sebagainya yang dapat menimbulkan stress yang dapat menurunkan well-

being yang mereka miliki. Oleh karena itu dibutuhkan coping untuk 

mengatasi masalah tersebut.  

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Utami (2012), 

ditemukan adanya korelasi positif antara religious coping positive dengan 

well-being pada mahasiswa baik dalam kehidupannya dikampus, maupun 

dalam kehidupan personalnya. Hal ini menunjukan bahwa semakin tinggi 

religious coping positive, maka semakin tinggi well-being pada mahasiswa 

baik dalam kehidupannya dikampus, maupun dalam kehidupan personalnya. 

Begitu pula sebaliknya dimana ada korelasi negatif antara religious coping 

negative dengan well-being, dimana semakin tinggi religious coping negative, 

maka semakin rendah well-being pada mahasiswa baik dalam kehidupannya 



 

7 

 

dikampus, maupun dalam kehidupan personalnya. Peneliti ingin melakukan 

penelitian ini karena ingin melihat apakah dengan mendapatkan perlakuan 

yang istimewa tentang religiusitas dapat memberikan hasil yang berbeda. 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan alat ukur The PERMA: A 

Brief Measure of Flourishing (Butler & Kern, 2013) yang dikembangkan oleh 

Seligman (PERMA) yang terdiri dari 5 dimensi yaitu positive emotion, 

enggagement, positive relationship, meaning, dan accomplishment. Instrumen 

penelitian yang peneliti gunakan untuk mengukur religious coping adalah The 

Brief RCOPE yang disusun oleh Pargament, K (2011) dimana pada alat ukur 

ini terdapat dua dimensi yaitu religious coping positif dan religious coping 

negatif.  

Berdasarkan fenomena yang telah peneliti paparkan diatas, peneliti 

tertarik untuk meneliti hubungan antara religius coping dengan well-being 

pada mahasiswa Teacher College yang semua beragama Kristen. Peneliti 

ingin melihat apakah ada hubungan yang signifikan antara religious coping 

baik positif maupun negatif dengan well-being pada mahasiswa Teacher 

College Universitas Pelita Harapan maupun sebaliknya yaitu apakah ada 

hubungan yang signifikan antara well-being dengan religious coping baik 

positif maupun negatif pada mahasiswa Teacher College Universitas Pelita 

Harapan. Sampel dalam penelitian ini adalah mahasiswa Teacher College 

yang telah mendapat semua konten mata kuliah Sistematika Theologi satu 

sampai tujuh dan telah mengikuti semua kegiatan keagamaan yang telah 

ditentukan untuk wajib mereka ikuti. Peneliti ingin melihat apakah dengan 
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mendapatkan perlakuan istimewa mengenai religiusitas, hal tersebut dapat 

membantu mahasiswa Teacher College untuk mengatasi permasalahan yang 

mereka alami. 

1.2. Rumusan Masalah 

Bagaimana hubungan religious coping baik positif maupun negatif 

terhadap well-being mahasiswa Teacher College Universitas Pelita Harapan? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai peneliti dalam penelitian ini adalah peneliti 

ingin melihat apakah ada hubungan antara religious coping terhadap well-

being mahasiswa Teacher College Universitas Pelita Harapan. 

1.4.  Manfaat Penelitian 

1.4.1. Manfaat Teoritis 

Melalui penelitian ini, diharapkan mampu memberikan sumbangan 

teoritis berupa literatur mengenai hubungan religious coping terhadap well-

being pada mahasiswa, selain itu, penelitian ini diharapkan mampu digunakan 

sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya yang membahas variabel yang 

sama. 

1.4.2. Manfaat Praktis 

Manfaat praktis dari penelitian ini antara lain adalah: 

1. Menjadi acuan bagi peneliti untuk mengembangkan pemahaman 

yang lebih mendalam dan komprehensif mengenai religious coping 

dan well-being. 
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2. Menjadi sumber informasi bagi mahasiswa Teacher College untuk 

dapat menyadari akan manfaat religious coping untuk mengatasi 

stress dalam kehidupan sehari-hari sehingga dapat meningkatkan 

well-being yang mereka miliki. 

3. Menjadi bahan bagi para praktisi kesehatan mental khususnya 

konselor Universitas Pelita Harapan dalam mengembangkan 

strategi intervensi untuk menangani berbagai permasalahan yang 

dialami mahasiswa.  


