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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan merupakan salah satu hal yang sangat penting bagi kehidupan 

manusia. Dengan adanya pendidikan diharapkan kualitas sumber daya 

manusia menjadi meningkat dan lebih kompeten, sehingga hal ini tak jarang 

membuat orang tua mengharapkan anaknya untuk menuntut pendidikan 

setinggi mungkin hingga tahap perguruan tinggi. Pada tingkat perguruan 

tinggi pelajar tidak lagi disebut sebagai siswa melainkan mahasiswa. 

Mahasiswa yang berada dalam tahap akhir pendidikan, biasa disebut sebagai 

mahasiswa tingkat akhir. Pada umumnya mahasiswa tingkat akhir adalah 

mereka yang akan mengakhiri masa studinya dengan menyusun tugas akhir 

seperti skripsi atau laporan kerja magang sebagai syarat kelulusan untuk 

mendapatkan gelar sarjana. Dalam penyusunan dan pengerjaan tugas akhir, 

mahasiswa tingkat akhir mengalami berbagai tekanan dan kesulitan seperti 

mencari judul, literatur, waktu yang terbatas, proses revisi yang berulang-

ulang, dosen pembimbing yang sulit ditemui atau bahkan ketidakcocokan 

dengan dosen pembimbing. Masa ini biasanya membuat mahasiswa menjadi 

stres hingga depresi.  

Krisdianto dan Mulyanti (2015) menyebutkan bahwa hasil dari analisis 

yang dilakukan di Perguruan Tinggi Alma Ata Yogyakarta ditemukan bahwa 

sebagian besar mahasiswa tingkat akhir mengalami depresi ringan. Disebutkan 

juga bahwa di Indonesia belum bisa diketahui angka pasti dari mahasiswa 
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tingkat akhir yang mengalami depresi, namun kasus mahasiswa FAP (23 

tahun) di Sumatra Utara yang melakukan bunuh diri akibat deadline tugas 

akhir menjadikan fenomena ini menjadi hal yang patut untuk dipikirkan. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Supiandi dan Chandradimuka 

(2018) ditemukan bahwa sebagian besar mahasiswa tingkat akhir yang 

mengerjakan tugas akhir mengalami stres dan depresi.  

Selanjutnya penelitian lain yang dilakukan oleh Hapsari (dalam Abdullah, 

Sarirah & Lestari, 2017) menemukan sebanyak 45.3% mahasiswa tingkat 

akhir mengalami stres saat mengerjakan skripsi. Hal ini juga di dukung oleh 

hasil observasi yang dilakukan pada tahun 2018 oleh Gamayanti, 

Mahardianisa, dan Syafei yakni timbulnya gejala stres pada mahasiswa akibat 

mengerjakan tugas akhir di Fakultas Psikologi UIN SGD Bandung, yaitu 

berkeluh kesah, sering merasa lelah, pusing, terlihat cemas dan tidak 

bersemangat, tidak jarang beberapa mahasiswa tingkat akhir merasa ingin 

mengakhiri studinya begitu saja (Gamayanti, Mahardianisa & Syafei, 2018). 

Mahasiswa dikategorikan pada tahap masa remaja akhir hingga masa 

dewasa awal dengan salah satu tugas perkembangannya ialah mengetahui dan 

menerima kemampuan diri (Papalia & Martorell, 2013). Dengan matangnya 

tugas perkembangan ini, harusnya individu ketika mengalami kesulitan dan 

kegagalan dalam hidupnya hal tersebut tidak lagi menganggu fungsi 

kepribadian dan identitas diri. Namun pada kenyataannya, tidak sedikit 

mahasiswa tingkat akhir yang justru mengalami depresi dan stres hingga 

kehilangan identitas diri ketika mengalami kesulitan dan kegagalan dalam 

hidupnya. 
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Berbagai hasil penelitian dan juga analisa yang telah dipaparkan diatas 

menunjukkan bahwa mahasiswa tugas akhir cenderung mengalami stres 

berkepanjangan. Stres berkepanjangan ini membuat mereka cenderung 

mengalami berbagai macam emosi negatif dan mengurangi kepuasan hidup 

mereka. Bertambahnya emosi negatif dan berkurangnya kepuasan hidup akan 

menurunkan tingkat subjective well-being (Diener dalam Diponegoro, 2006). 

Apabila mahasiswa tingkat akhir memiliki tingkat subjective well-being 

rendah yang ditandai dengan meningkatnya stres juga depresi, maka performa 

pengerjaan tugas akhir dapat terpengaruh. Kondisi stres juga depresi dapat 

memicu perubahan perilaku pada mahasiswa seperti efektivitas belajar, 

penurunan energi, mudah marah, kecewa, frustasi, hingga putus asa 

(Christyanti, Mustami’ah & Sulistiani, 2010). Mahasiswa yang mengalami 

depresi memiliki kecenderungan produktivitas menurun dan memiliki dampak 

buruk lainnya bagi mahasiswa (Supiandi & Chandradimuka, 2018). Selain itu 

dampak dari meningkatnya stres yang dialami mahasiswa dapat membuat 

mereka dengan sengaja tidak mengerjakan skripsi karena tidak ingin merasa 

terbebani sehingga lebih memilih mencari kesenangan dari kegiatan lain dan 

menghindari dosen pembimbing (Gamayanti, Mahardianisa & Syafei, 2018).  

Fenomena terjadinya depresi dan tingkat stres yang tinggi dapat 

menimbulkan emosi negatif, menurunkan emosi positif dan kepuasan hidup 

pada mahasiswa tingkat akhir. Timbulnya emosi negatif dalam diri mahasiswa 

tingkat akhir dapat menghambat proses pengerjaan tugas akhir karena adanya 

emosi negatif sendiri dapat memunculkan perilaku negatif seperti muak, susah 

tidur, malas, bosan, stres ataupun marah-marah. Oleh karena itu diharapkan 
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mahasiswa tingkat akhir lebih sering mengalami emosi positif, hal ini 

disebabkan karena emosi positif berguna untuk membangun coping yang lebih 

efektif ketika mahasiswa mengalami emosi negatif seperti stres dan depresi 

saat pengerjaan tugas akhir (Tugade, Fredrickson, & Barrett, 2004).  

Munculnya stres dan depresi dalam diri mahasiswa tingkat akhir juga 

memengaruhi tingkat kepuasan hidup mahasiswa tingkat akhir tersebut. 

Dijelaskan dalam Civitci (2015) dan Zhang (2014) bahwa kepuasan hidup 

memiliki korelasi negatif dengan depresi dan stress sehingga dapat dikatakan 

bahwa apabila mahasiswa mengalami depresi ataupun stres, maka individu 

tersebut cenderung dapat memiliki kepuasan hidup yang rendah.  Sebaliknya 

kepuasan hidup pada mahasiswa sangat dipengaruhi oleh optimisme dan dan 

ketersediaan social support yang cukup. Apabila mahasiswa tingkat akhir 

memiliki tingkat kepuasan hidup yang rendah, hal ini akan berakibat pada 

timbulnya tingkat kecemasan yang tinggi dan susah untuk menemukan 

kepuasan dalam setiap pencapaian yang telah dicapai.  

Tingginya afek negatif, rendahnya afek positif dan kepuasan hidup pada 

individu dapat merujuk kepada masalah rendahnya subjective well-being. 

Seseorang dapat dikatakan memiliki subjective well-being yang rendah apabila 

mereka banyak merasakan emosi yang tidak menyenangkan dibandingkan 

merasakan emosi positif dan merasa tidak puas akan kehidupan yang 

dijalaninya. Subjective well-being sendiri merupakan istilah yang digunakan 

untuk menggambarkan bagaimana individu merasakan dan mengevaluasi 

tentang kehidupannya atau istilah lain yang digunakan untuk menggambarkan 

happiness. Singh dan Udainaya (2009) menjelaskan bahwa individu dengan 
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subjective well-being yang tinggi ditandai dengan munculnya afek positif serta 

rendahnya afek negatif dan timbulnya kepuasan terhadap hidup. Apabila afek 

positif lebih banyak dirasakan oleh mahasiswa dibanding afek negatif, maka 

dapat dikatakan mahasiswa tersebut memiliki subjective well-being yang baik 

dan sebaliknya. Oleh karena itu dapat dikatakan stres dan depresi muncul 

sebagai dampak dari subjective well-being yang rendah dalam diri mahasiswa 

tingkat akhir.  

Salah satu cara untuk mengurangi afek negatif dan meningkatkan afek 

positif dalam diri mahasiswa ialah dengan memberi makna positif pada setiap 

masalah yang terjadi dan pemberian makna positif ini merupakan bagian dari 

spiritualitas. Selain itu, Baker (dalam Syaiful dan Bahar, 2018) menemukan 

bahwa tingkat kepuasan hidup individu juga tak lepas dari peran spiritualitas. 

Smith dan Rayment (dalam Watson, Gardiner, Hogston, Gibson, Stimpson, 

Wrate & Deary, 2008) mendefinisikan spiritualitas sebagai pengalaman yang 

dapat memberikan perasaan memahami, mendukung, keseluruhan dalam diri 

(inner wholeness), atau keterhubungan. Keterhubungan dapat dengan diri 

sendiri, orang lain, alam semesta, Tuhan, atau kekuatan supernatural yang lain. 

Penelitian yang dilakukan oleh Fisher dan Conskun (2013) menjelaskan 

bahwa hubungan dengan Tuhan dinilai dapat meningkatkan well-being para 

mahasiswa. Compton (2005) menyebutkan bahwa seseorang yang 

menganggap spiritualitas sebagai hal yang penting untuk dilakukan ataupun 

rajin mengikuti kegiatan keagamaan, dapat memiliki well-being yang tinggi. 

Individu yang memiliki relasi intim dengan Tuhan ataupun dengan orang 

disekitarnya, dapat membantu meningkatkan afek positif dan kepuasan hidup. 
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Hal-hal ini dinilai secara keseluruhan memiliki efek yang dapat meningkatkan 

subjective well being pada mahasiswa. 

Walaupun pada prateknya, dinamika subjective well-being pada diri 

mahasiswa dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti prestasi akademik, 

relasi dengan teman sebaya, relasi dengan orang tua, akses terhadap dukungan 

sosial dan persepsi akan penampilan fisik (Erliymaz, 2011), namun diantara 

berbagai faktor lain yang memengaruhi, spiritualitas merupakan aspek yang 

sangat penting bagi kepuasan hidup, self esteem, dan kondisi emosi individu 

karena berfungsi sebagai coping yang positif (Underwood dan Teresi, 2002). 

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Sangwon, Miles-Mason, Kim, dan 

Esquivel (2011) menyatakan bahwa spiritualitas merupakan salah satu faktor 

yang dapat membantu individu dalam mengatasi kesulitan-kesulitan dalam 

hidup dan dapat meningkatkan well-being seseorang. Hal ini di dukung oleh 

penelitian Kim dan Esquivel (2011) yang menemukan bahwa spiritualitas 

memiliki pengaruh paling besar terhadap kepuasan hidup individu. 

 Peneliti juga melihat bahwa penelitian mengenai hubungan spiritualitas 

dan subjective well-being sudah cukup banyak dilakukan seperti pada Lun dan 

Bond (2013) atau Schuurmans-Stekhoven (2010), dengan hasil penelitian 

terdapat hubungan yang signifikan positif antara spiritualitas dan subjective 

well-being sehingga peneliti memutuskan untuk melihat langsung kepada 

pengaruh spiritualitas terhadap subjective well-being. Banyaknya penelitian 

yang melihat hubungan dan kurangnya penelitian yang melihat pengaruh pada 

spiritualitas terhadap subjective well-being menambah salah satu alasan 

mengapa penelitian terhadap kedua variabel ini harus dilakukan. 
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Salah satu urgensi dari dilaksanakannya penelitian ini sendiri adalah 

karena penggunaan alat ukur untuk spiritualitas menggunakan alat ukur 

Spiritual Health and Life-Orientation Measure (SHALOM) yang masih sangat 

jarang digunakan sebelumnya di Indonesia. SHALOM sendiri dapat mengukur 

spiritual seseorang menggunakan dua sudut pandang, yakni pandangan ideal 

seseorang terhadap spiritualitas dan apa yang dirasakan seseorang tersebut 

mengenai kehidupannya sehari-hari. Dibandingkan dengan alat ukur 

spiritualitas lainnya yang hanya dapat melihat dari satu sudut pandang, dengan 

alat ukur SHALOM peneliti dapat membandingkan diantara dua sudut 

pandang yakni diantara idealisme dan pengalaman mana yang lebih 

memengaruhi subjective well-being individu. Selain itu, alat ukur SHALOM 

juga dinilai memiliki tingkat reliabilitas, validitas, dan reproduktifitas yang 

baik dibandingkan dengan alat ukur spiritualitas lainnya (Abhari, Fisher, 

Kheiltash, & Nojomi, 2010) 

Universitas X sendiri merupakan salah satu universitas swasta di Indonesia 

yang mengaplikasikan nilai spiritualitas sebagai visi dan misinya. Hal ini 

dapat dibuktikan dari poin pertama dan kedua visi Universitas X yakni faith in 

God dan Godly character. Universitas X juga menerapkan mata kuliah 

wawasan dunia Kristen sebagai salah satu mata kuliah wajib bagi mahasiswa 

yang beragama Kristen. Hal ini dilihat peneliti sebagai suatu kesempatan 

untuk dapat melihat pengaruh dari spiritualitas itu sendiri terhadap subjective 

well-being yang dimiliki mahasiswa di Universitas X.  

Mengetahui dampak negatif yang diakibatkan oleh rendahnya subjective 

well-being ditambah lagi dengan kurangnya penelitian yang melihat pengaruh 



 

 

8 

 

spiritualitas terhadap subjective well being dari penelitian sebelumnya 

mendorong peneliti untuk melakukan penelitian mengenai kedua variabel ini. 

Hipotesis yang diajukan oleh peneliti yakni terdapat pengaruh spiritualitas 

terhadap subjective well-being pada mahasiswa di Universitas X. Oleh karena 

itu, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui spiritualitas sebagai 

prediktor terhadap subjective well-being pada mahasiswa.  

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah spiritualitas 

berpengaruh terhadap subjective well-being mahasiswa tingkat akhir 

Universitas X? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan utama dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk menjawab 

rumusan masalah penelitian ini yaitu melihat pengaruh dari spiritualitas 

terhadap subjective well-being mahasiswa tingkat akhir Universitas X. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini dibagi kedalam dua kategori, yakni manfaat 

secara teoritis dan manfaat secara praktis: 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis dari penelitian ini antara lain adalah: 

a) Memperkenalkan kuesioner yang dapat digunakan untuk mengukur 

spiritualitas yakni SHALOM yang sebelumnya masih jarang 

digunakan di Indonesia. 

b) Menambah pengetahuan dan wawasan dari teori-teori mengenai 

spiritualitas dan subjective well-being 
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c) Menjadi tambahan literatur bidang psikologi positif terutama hal-hal 

yang berkaitan dengan spiritualitas dan subjective well being pada 

mahasiswa.  

d) Dapat memperkaya hasil penelitian yang telah ada sebelumnya 

mengenai pengaruh spiritualitas terhadap subjective well-being. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Manfaat praktis dari penelitian ini antara lain adalah: 

a) Menjadi sumber informasi bagi mahasiswa tingkat akhir yang tengah 

mengalami banyak tekanan dan tantangan perkuliahan untuk dapat 

meningkatkan spiritualitasnya sebagai usaha untuk meningkatkan 

subjective well-being dalam kehidupan sehari-hari. 

b) Bagi dosen pengampu Mata Kuliah Agama dan pemerhati kerohanian di 

Universitas X, dapat membantu dalam memfasilitasi pertumbuhan 

spiritualitas terkhususnya pada mahasiswa tingkat akhir agar dapat 

membantu meningkatkan kepuasan hidup dan afek positif pada 

mahasiswa tingkat akhir. 

c) Bagi pembaca, dapat menjadi bahan dan referensi untuk melakukan 

penelitian lanjutan mengenai spiritualitas dan subjective well-being. 

 

 


