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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kesejahteraan di Sekolah (School Well-Being) 

1. Definisi Kesejahteraan di Sekolah (School Well-Being) 

Kesejahteraan di sekolah (School Well-Being) merupakan 

penilaian subyektif mahasiswa terhadap keadaan sekolahnya yang 

meliputi kondisi fisik kampus (having), hubungan sosial (loving), 

kebutuhan pemenuhan diri (being) dan status kesehatan (health) yang 

berkaitan erat dengan kesejahteraan mahasiswa hal ini dikemukakan 

oleh Konu dan Rimpela (2002).  

Selain itu Konu dan Rimpela (2002) mengatakan bahwa kampus 

yang berkualitas merupakan kampus yang sehat dan sebuah kampus 

yang sehat akan memperhatikan hubungan sosial yang terjadi dalam 

lingkungan kampus, pengembangan diri mahasiswa dan kesehatan 

lingkungan kampus, aspek-aspek tersebut tercakup dalam school well-

being. 

Fatimah, 2010 (dalam Rizki dan Listiara, 2015) mengatakan  

bahwa semakin tinggi stres yang dialami mahasiswa maka akan diikuti 

dengan penilaian mahasiswa yakni school well-being yang buruk. 

Ketika mahasiswa merasa stres maka ia akan merasa tidak memiliki 

hubungan yang baik dan pemenuhan dirinya di sekolah kurang 

terpenuhi. Ini juga sesuai dengan penelitian yang sudah dilakukan oleh 
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Torsheim (Rizki dan Listiara, 2015)  yang menyatakan bahwa stres yang 

dialami oleh mahasiswa akan memberikan dampak yang bruuk pada 

hubungan interpersonal, kemudian keadaan stres tersebut dapat 

membuatnya merasa bahwa iklim belajar di sekolahnya tidak 

menyenangkan. Didukung pula penelitian Kusuma (Rizki dan Listiara, 

2015) menyatakan bahwa semakin tinggi penyesuaian diri sosial maka 

semakin rendah stres pada mahasiswa, sebaliknya semakin rendah 

penyesuaian diri sosial maka semakin tinggi stres pada mahasiswa. 

Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Christyanti (2010) 

menunjukkan tingkat stres yang rendah pada mahasiswa memiliki 

penyesuaian diri yang tinggi terhadap kegiatan akademik. Hal 

sebaliknya bisa terjadi pada mahasiswa yang memiliki penyesuaian diri 

terhadap tuntutan akademik yang buruk. Biasanya mereka memiliki 

tingkat stres yang tinggi. Hal ini tentu sangat berpengaruh pada school 

well-being mahasiswa itu sendiri. 

 

2. Dimensi Kesejahteraan di Sekolah (School Well-Being) 

Konu & Rimpela (2002) menjabarkan konsep tentang 

kesejahteraan di sekolah (School Well-Being), diantaranya terdapat 4 

faktor yang memengaruhi kesejahteraan di sekolah (School Well-Being) 

yaitu: 

a. Having (Kondisi Sekolah) dalam hal ini mencakup aspek-aspek 

yang berkaitan dengan material dan non-material, terdiri atas 

lingkungan fisik, mata pelajaran, hukuman, serta pelayanan di 
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sekolah (Konu & Rimpela, 2002). Berikut penjabaran mengenai 

aspek-aspek yang termasuk dalam Kondisi Sekolah: 

b. Loving (hubungan sosial), merujuk pada lingkungan pembelajaran 

sosial, hubungan antara guru dan murid, hubungan dengan teman, 

dinamisasi kelompok, bullying, kerjasama antara sekolah dan 

rumah, pengambilan keputusan di sekolah, dan keseluruhan atmosfir 

sekolah (Konu & Rimpela, 2002). 

c. Being (Pemenuhan Diri), Konu & Rimpela (2002) mengatakan 

bahwa dengan memberi kesempatan yang sama bagi semua 

mahasiswa untuk menjadi bagian dari masyarakat sekolah, 

mahasiswa dapat mengambil keputusan terkait keberadaannya 

disekolah, serta ada kesempatan untuk mengembangkan 

pengetahuan, keterampilan sesuai dengan minat mahasiswa. Hal ini 

merupakan suatu penghormatan terhadap mahasiswa di lingkungan 

sekolah, yang artinya keberadaannya diakui oleh sekolah sebagai 

bagian dari sekolah tersebut. 

d. Health (Status Kesehatan), kondisi kesehatan yang menunjukkan 

tidak adanya sumber penyakit dari mahasiswa, status kesehatan 

mahasiswa menurut Konu & Rimpela (2002) meliputi aspek fisik 

dan mental berupa simtom psikosomatis, penyakit kronis, penyakit 

ringan (seperti flu), da penghayatan akan keadaan diri (illnesess). 
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B. Penyesuaian Diri 

1. Definisi Penyesuaian Diri 

Penyesuaian diri menurut Seimun (Handono dan Bashori, 2013) 

adalah suatu proses yang melibatkan respon-respon mental dan tingkah 

laku yang menyebabkan individu berusaha menanggulangi kebutuhan-

kebutuhan, tegangan-tegangan, frustasi-frustasi, dan konflik batin serta 

menyelaraskan tuntutan-tuntutan batin ini dengan tuntutan-tuntutan 

yang dikenakan kepadanya oleh dunia dimana ia hidup.  Selain itu 

Schneiders (1960) juga menyatakan bahwa penyesuaian diri adalah 

pemuasan kebutuhan, keterampilan dalam menangani frustasi dan 

konflik, ketenangan pikiran, atau bahkan pembentukan simtom-simtom. 

Itu artinya belajar untuk bergaul dengan baik dengn orang lain dan 

menghadapi tuntutan-tuntutan tugas yang dapat disimpulkan bahwa 

penyesuaian diri merupakan proses belajar dari seorang individu untuk 

memahami, mengerti, dan berusaha melakukan apa yang diinginkan 

lingkungannya sehingga individu dapat menyesuaikan diri dengan 

perubahan-perubahan yang terjadi dalam lingkungannya baik keluarga, 

sekolah, maupun lingkungan sekitarnya (Handono dkk., 2013). 

Sawrey dan Telfor (Khoyroh, 2016) mengatakan bahwa 

penyesuaian diri interaksi terus-menerus antara individu dengan 

lingkungan yang melibatkan sistem behavioral, kognisi, dan emosional. 

Dalam interaksi tersebut baik individu maupun lingkungan menjadi 

agen perubahan. Selain itu, Kartono (Khoyroh, 2016) mengemukakan 

bahwa penyesuaian diri merupakan usaha seseorang untuk mencapai 
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harmoni pada diri sendiri dan lingkungannya, sehingga rasa 

permusuhan, depresi dan emosi negative yang muncul sebagai akibat 

respon yang tidak sesuai dan kurang efisien dapat diatasi. Selain itu 

Hurlock (Khoyroh, 2016) juga menyatakan bahwa penyesuaian diri 

adalah subyek yang mampu menyesuaikan diri kepada umum atau 

kelompoknya dan orang tersebut memperlihatkan sikap dan perilaku 

yang menyenangkan, berarti orang tersebut diterima oleh kelompok 

lingkungannya. 

 

2. Dimensi Penyesuaian Diri 

Menurut Schneiders (1960) menyatakan bahwa penyesuaian 

diri memiliki empat aspek yaitu: 

a. Adaptation, yang merupakan penyesuaian diri sebagai 

kemampuan individu dalam beradaptasi. Apabila individu 

mampu melakukan penyesuaian diri dengan baik, artinya 

individu tersebut memiliki hubungan yang memuaskan dengan 

lingkungannya atau dapat dikatakan bahwa individu tersebut 

mempunyai kemampuan adaptasi yang baik. 

b. Comformity, yang merupakan kemampuan individu dalam 

menyesuaikan diri dengan baik apabila individu tersebut 

memenuhi kriteria sosial dan hati nurani. 

c. Individual Variation, yang merupakan perbedaan individu 

dalam merespon atau menanggapi suatu masalah yang 

ditunjukkan pada perilakunya. 
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d. Mastery, merupakan kemampuan individu dalam menyesuaikan 

diri dengan membuat rencana dan mengorganisir respon diri 

sehingga mampu merespon atau menanggapi masalah yang 

dihadapinya dengan baik. 

 

C. Mahasiswa Organisatoris 

Pada Undang-undang No. 12 tahun 2012 menjelaskan bahwa 

Mahasiswa merupakan peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi dan 

merupakan kelompok warga negara Indonesia yag mempunyai perhatian 

dan peranan dalam bidang Pendidikan Tinggi. Salah satu cara untuk 

meningkatkan daya saing mahasiswa adalah dengan meningkatkan 

keaktifan berorganisasi yang dinilai penting untuk mengembangkan 

kepribadian mahasiswa dan menjadi salah satu faktor utama diterima di 

lapangan pekerjaan (Anonim, 2010, h.1). Berbagai macam kegiatan di 

kampus sebagian besar diadakan oleh organisasi-organisasi yang ada di 

kampus. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 

155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan juga 

menjelaskan bahwa organisasi mahasiswa adalah wahana dan saran 

pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan dan peningkatan 

kecendikiawanan serta integritas kepribadian yang mencapai tujuan 

pendidikan tinggi. 

Dalam berorganisasi, setiap anggota organisasi tentu mempunyai 

tugas dan peranan masing-masing dalam organisasi tersebut yang diatur 

dalam peraturan AD/ART. Sebagai mahasiswa yang mempunyai peranan 
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ganda di kampus sebagai mahasiswa dan anggota organisasi tentu bukan 

berarti tanpa rintangan. Mahasiswa harus menjalankan kewajiban utama 

sebagai mahasiswa sekaligus mengerjakan kewajiban sebagai anggota 

organisasi. Berdasarkan penelitian Masitoh (Caesari dkk, 2013) 

menunjukkan bahwa mahasiswa yang aktif dalam organisasi cenderung 

mengalami konflik peran atau inter-role conflict. Pada mahasiswa yang 

tidak bisa mengatasi konflik peran yang dialami, ada kecenderungan untuk 

kurang bisa menjalankan dan megatur aktivitas perkuliahan dan organisasi. 

Hal ini juga didukung oleh penelitian Ahmaini (Caersari dkk, 2013) yang 

menunjukkan bahwa ada perbedaan prokrastinasi akademik pada 

mahasiswa yang aktif pada organisasi Pemerintah Mahasiswa (PEMA) dan 

yang tidak. Mahasiswa yang aktif dalam PEMA memiliki skor prokrastinasi 

akademik lebih rendah dibandingkan dengan mahasiswa yang aktif di 

PEMA tersebut. Sejalan dengan hal itu dalam penelitian Cahyaningtyas 

(Caesari dkk, 2013) menunjukkan bahwa adanya manfaat dari keikutsertaan 

dalam organisasi kemahasiswaan, yaitu tingkat kecerdasan emosional 

mahasiswa yang ikut serta dalam organisasi lebih tinggi dibandingkan 

mahasiswa yang tidak ikut serta. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan 

proses yang dialami mahasiswa dalam organisasi yang lebih kompleks dan 

berkaitan erat dengan hubungan antar manusia dan interaksinya, 

diantaranya proses komunikasi, pengambilan keputusan, proses evaluasi 

prestasi, proses sosialisasi, dan karir. Hal ini juga didukung oleh penelitian 

yang dilakukan Huang dan Chang (2004) bahwa mahasiswa yang aktif 

dalam kegiatan akademik dan kokurikuler memiliki manfaaat dalam 
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penguatan kemampuan berpikir, kemampuan komunikasi, kemampuan 

interpersonal, dan kepercayaan diri, sehingga dari penelitian-penelitian 

tersebut dapat dilihat bahwa keaktifan organisasi mempunyai efek yang 

positif dan negatif bagi mahasiswa yang mengikuti organisasi. 

 

D. Kaitan Variabel Penyesuaian Diri (X) dan School Well-Being (Y) 

Schneiders (1960) juga menyatakan bahwa penyesuaian diri adalah 

pemuasan kebutuhan, keterampilan dalam menangani frustasi dan konflik, 

ketenangan pikiran, atau bahkan pembentukan simtom-simtom. Sawrey dan 

Telfor (Khoyroh, 2016) juga mengatakan bahwa penyesuaian diri adalah 

interaksi terus-menerus antara individu dengan lingkungan yang melibatkan 

sistem behavioral, kognisi, dan emosional. Penyesuaian diri berada pada 

setiap lini aktivitas mahasiswa yang tentu mempengaruhi bagaimana 

mahasiswa tersebut bertindak karena mahasiswa memiliki ketegangan dan 

frustasi-frustasi yang dihadapi seperti beban dan tanggungjawab berkuliah 

maupun berorganisas, konflik antar teman, rekan organisasi, antar 

organisasi, dan masyarakat, serta konflik-konflik batin seperti 

ketidakcocokan maupun ketidaktertarikan dengan jurusan yang diambil 

sehingga penyesuaian diri dibutuhkan dalam kehidupan mahasiswa 

organisatoris. School Well-Being sendiri menurut Konu dan Rimpela  

(dalam Ratna, 2006) kesejahteraan di sekolah (School Well-Being) 

merupakan penilaian subyektif mahasiswa terhadap keadaan sekolahnya 

yang meliputi kondisi fisik kampus (having), hubungan sosial (loving), 
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kebutuhan pemenuhan diri (being) dan status kesehatan (health) yang 

berkaitan erat dengan kesejahteraan mahasiswa, sehingga, dari kedua 

variabel tersebut dapat dilihat bahwa penyesuaian diri mempunyai pengaruh 

terhadap aktifitas mahasiswa yang kemudian bisa berpengaruh pada segala 

hal termasuk school well-being mahasiswa khususnya hubungan sosial 

(loving) dan kebutuhan pemenuhan diri (being) pada mahasiswa. 

Berdasarkan penelitian yang Rizki dan Listiara (2015) semakin baik 

penyesuaian diri maka semakin positif school well-being pada mahasiswa, 

sebaliknya apabila penyesuaian diri semakin buruk maka semakin negatif 

school well-being pada mahasiswa. 

 

E. Kerangka Berpikir 

 

 

 

Bagan 1. Kerangka Berpikir 

 

Berdasarkan bagan 1. Penyesuaian diri merupakan variabel bebas 

dan Kesejahteraan di Sekolah (School Well-Being) merupakan variabel 

terikat. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui hubungan antara 

penyesuaian diri dengan school well-being. Penelitian ini menggunakan 

metode sampling dengan mengambil mahasiswa organisatoris di suatu 

universitas. Data yang akan diperoleh peneliti akan bermanfaat bagi 

Penyesuaian Diri 
Kesejahteraan di Sekolah 

(School Wel-Being) 
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mahasiswa organisatoris itu sendiri dalam mengelola waktu baik 

perkuliahan maupun organisasi.  

F. Hipotesis 

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas maka hipotesis dalam 

penelitian ini adalah ada hubungan antara penyesuaian diri dengan school 

well-being pada mahasiswa organisatoris. 

  


