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ABSTRAK 

 

Hubungan Antara Self Compassion dan Peer Group Influence 

Dengan Subjective Well-Being Pada Mahasiswa Yang 

Mengikuti Pembelajaran Daring 

 

Oleh : 

Mefta Setiani 

 

Kebijakan terbaru pada dunia pendidikan tentang kegiatan belajar 

mengajar yang beralih menggunakan sistem daring semenjak pandemi 

covid-19, menjadi tantangan bagi berbagai kalangan termasuk 

mahasiswa. Penelitian-penelitian sebelumnya telah ditemukan 

hubungan serta peran self compassion terhadap subjective well-being 

pada mahasiswa namun belum meneliti secara mendalam terkait 

subjective well-being pada mahasiswa yang menjalani pembelajaran 

daring dan belum banyak penelitian terkait peran variabel bebas peer 

group influence terhadap subjective well-being pada mahasiswa. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis  hubungan antara 

self compassion dan peer group influence dengan subjective well-

being pada mahasiswa yang mengikuti pembelajaran daring  

Penelitian ini dilakukan pada 135 responden mahasiswa Fakultas 

Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung. Metode 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan 

menggunakan skala SWLS (Satisfaction with Life Scale) sebanyak 13 

aitem ( = 0.844) dan skala PANAS (Positive and Negative Affect 

Schedule) sebanyak 13 aitem ( = 0.937)  untuk mengukur tingkat 

subjective well-being, dan skala self compassion sebanyak 17 aitem 

( = 0.909) serta skala peer group influence sebanyak 8 aitem ( = 

0.779).  Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi 

berganda dengan bantuan software JASP vers.15. 

Hasil analisis data menunjukkan : 

1.  Hasil uji hipotesis dengan nilai R sebesar 0.647 dan R Square 

sebesar 0.419, yang artinya varians dari subjective well-being 

yang mampu dijelaskan oleh self compassion dan peer group 

influence adalah sebesar 0.419 atau dalam persentase sebesar 41,9 

% sementara sisanya dijelaskan oleh hal lain yang tidak diteliti 

dalam penelitian.  

2. Hasil uji korelasi variabel self compassion dengan nilai pearson 

correlation 0.602 p < 0.001 yang artinya secara parsial variabel 

self compassion memiliki hubungan dengan subjective well-being.  

3. Hasil uji pada variabel bebas peer group influence ditemukan nilai 
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pearson correlation 0.392 p < 0.001, hal ini berarti secara parsial 

variabel peer group influence memiliki hubungan dengan 

subjective well-being. 

 

 

Kata Kunci :  Peer Group Influence, Self Compassion, Subjective 

Well-Being 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

 

 Transliterasi Arab-Latin digunakan sebagai pedoman yang 

mengacu pada Surat  Keputusan  Bersama  (SKB)  Menteri  Agama  

dan  Menteri Pendidikan  dan Kebudayaan Nomor 158 Tahun 1987 

dan Nomor 0543b/U/1987, sebagai berikut:  

1. Konsonan  

Arab Latin Arab Latin Arab Latin Arab Latin 
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3. Ta Marbutah 

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasroh 

dan dhammah, transliterasinya adalah /t/. Sedangkan ta marbuthah 

yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/. 

Seperti kata: Thalhah, Raudhah, Jannatu al-Na’im. 

 

4. Syaddah dan Kata Sandang 

Transliterasi tanpa syaddah dilambangkan dengan huruf yang 

diberi tanda syaddah itu. Seperti kata: Nazzala, Rabbana. Sedangkan 

kata sandang “al”, baik pada kata yang dimulai dengan huruf 

qamariyyah maupun syamsiyyah. Contohnya: al-Markaz, al-

Syamsu. 
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MOTTO 

 

                               

"(yaitu)orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram 

dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya  dengan mengingat Allah-

lah hati menjadi tenteram.” 

(QS. Ar-Ra‟d :  28) 

 

 

“Allah adalah sumber kebaikan, maka jangan berburuk sangka 

kepada Allah. Janganlah juga berputus asa, karena orang yang 

berputus asa berarti tidak percaya bahwa Allah Mahakuasa untuk 

mengubah keadaannya. Itulah akhlak kepada Allah.” 

-Habib Quraish Shihab- 
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BAB I 

 PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Dalam masa perkuliahan, kesejahteraan merupakan hal yang 

sangat ingin dimiliki oleh setiap mahasiswa. Terpenuhinya 

kesejahteraan dapat mempermudah seseorang dalam menjalani 

kehidupannya. Istilah kesejahteraan yang bersifat subjektif, dalam 

psikologi dikenal dengan subjective well-being. Sebuah penelitian 

terbaru mengatakan bahwa memiliki subjective well-being dapat 

membuat individu memiliki umur panjang, lebih produktif, memiliki 

sistem kekebalan tubuh yang baik, dan mampu mengatur emosi serta 

dapat menghadapi masalah dengan lebih baik (Tiyas & Utami, 2021). 

Subjective well-being menjadi penting dimiliki mahasiswa karena 

akan berdampak pada peningkatan prestasi akademik, tingginya 

kretaivitas, dan peningkatan perilaku disiplin (Wijayanti, Pebriani, & 

Yudiana, 2019). 

Di sisi lainnya, kebijakan terbaru pada dunia pendidikan 

tentang kegiatan belajar mengajar yang beralih menggunakan sistem 

daring semenjak pandemi covid-19, menjadi tantangan bagi berbagai 

kalangan termasuk mahasiswa. Selama pandemi covid-19 stres dan 

cemas  menjadi ancaman kesehatan mental mahasiswa. Sejumlah 

penelitian terbaru mengungkapkan peningkatan stres dan kecemasan 

mahasiswa selama mengikuti perkuliahan daring. Diketahui  

sebanyak 21,1% mahasiswa mengalami depresi ringan, 17% 

mahasiswa mengalami depresi sedang dan 3,4% mengalami depresi 

berat selama pandemi covid-19 Hasanah & Hidayati 2020).  

Mahasiswa yang sebelumnya menjalani pembelajaran tatap 

muka dan kemudian mengikuti sistem pembelajaran yang dilakukan 

secara daring akan merespon dengan sikap yang berbeda-beda. 

Peneliti berusaha mencari tahu bagaimana respon mahasiswa dalam 

menghadapi pembelajaran secara daring dengan mewawancarai 8 

mahasiswa. Wawancara dilakukan sebagai studi pendahuluan untuk 

menemukan permasalahan yang harus diteliti (Sugiyono, 2015). Dari 

hasil wawancara tidak terstruktur yang dilakukan, didapatkan 

informasi bahwa adanya ketidakpuasan mahasiswa dengan sistem 
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belajar daring ini. Mereka mengakui sulit berkonsentrasi dan merasa 

dosen mengajar dengan cara yang membosankan.  

Belajar daring juga dirasa tidak efektif karena penyampaian 

materi tidak didengar secara   langsung, dan juga terbatasnya 

aktivitas belajar yang memerlukan praktik. Partisipan juga 

mengeluhkan kendala-kendala terkait sinyal dan kelelahan secara 

fisik dan psikis seperti mengantuk, lelah, penurunan semangat belajar 

karena penyampaian informasi yang tidak efisien dan tidak 

menyenangkan. 

Penelitian terbaru lainnya oleh Nastiti & Hayati (2020) 

dengan judul Pembelajaran Daring pada Pendidikan Tinggi: 

Tantangan Bagi Mahasiswa dan Dosen di Tengah Pandemi, 142 

responden mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kota 

Banjarmasin menunjukkan bahwa baik mahasiswa maupun dosen 

memiliki kesiapan yang baik dalam menghadapi perkuliahan secara 

daring dikarenakan sebagian besar telah memiliki dan mampu 

mempergunakan perangkat digital yang mendukung. 

Lebih lanjut lagi, dapat disimpulkan bahwa selama 

mengikuti perkuliahan secara daring, mahasiswa mengalami 

beberapa kendala antara lain merasa stres dan terbatasnya interaksi 

sosial. Selain itu, mahasiswa juga merasa kesulitan berkonsentrasi 

saat berkuliah secara daring dan merasa terbebani dengan tugas-tugas 

kuliah. Ditambah lagi dengan adanya ketidakstabilan jaringan 

internet dan penggunaan kuota internet yang cukup boros. Meskipun 

mahasiswa mengalami berbagai situasi sulit selama mengikuti 

perkuliahan daring, mereka juga merasakan dampak positif, salah 

satu di antaranya ialah memiliki lebih banyak waktu luang. 

Mahasiswa yang berada pada rentan usia 18-25 tahun masuk 

dalam usia perkembangan remaja akhir dan dewasa awal, merupakan 

usia dimana seseorang menghadapi banyak masalah dan tekanan 

(Hulukati & Jibran, 2018). Salah satunya adalah dalam merespon 

situasi sistem pembelajaran daring ini. Mahasiswa yang gagal 

mengatasi kesulitan dan permasalahan selama perkuliahan akan 

memicu timbulnya depresi dan berbagai emosi negatif lainnya. 

Keadaan ini dapat menyebabkan individu yang bersangkutan merasa 

tidak puas dan tidak bahagia di dalam kehidupannya sehingga 
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berpengaruh dengan subjective well-being mahasiswa. Subjective 

well-being pada mahasiswa perlu diamati sebab di masa ini terjadi 

transisi menuju masa dewasa awal yang memengaruhi fungsi kognitif 

dan afektif individu (Rulanggi, Fahera, & Novira 2021). 

Menurut Ed Diener,Lucas, & Oishi (2018) definisi 

Subjective well-being merupakan istilah umum yang digunakan untuk 

menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dialami orang menurut 

evaluasi subjektif mereka atas kehidupan mereka. Evaluasi ini dapat 

hadir dalam bentuk positif dan negatif, termasuk penilaian dan 

perasaan tentang kepuasan hidup, minat dan keterlibatan, reaksi 

efektif seperti kegembiraan dan kesedihan terhadap peristiwa 

kehidupan, dan kepuasan dengan pekerjaan, hubungan, kesehatan, 

rekreasi, makna dan tujuan, dan bagian penting lainnya. Subjective 

well-being yang tinggi pada siswa dapat membantu mereka 

menghadapi tuntutan akademik dan meningkatkan indeks prestasi 

kumulatif (IPK) siswa (Wardani, 2020). 

Subjective well-being dalam Islam erat hubungannya dengan 

religiusitas. Agama dianggap memiliki peran penting dalam menjadi 

pedoman hidup bagi individu dalam mengatasi segala permasalahan 

dalam hidup. Pada masa krisis, individu memiliki kecenderungan 

untuk beralih ke agama untuk kenyamanan (Bentzen, 2021). Allah 

SWT berfirman dalam surat Yusuf ayat 53 : 

 

 

 

Artinya: ―Dan aku tidak membebaskan diriku (dari 

kesalahan), karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada 

kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. 

Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” 

Dalam tafsir Al-Munir ayat tersebut menjelaskan bahwa Al-

Qur’an juga turut menjelaskan tentang seseorang yang mengakui 

bahwa sebagai manusia, dirinya tidak luput dari kesalahan karena 

adanya nafsubdalam diri yang selalu mendorong pada keburukan 

kecuali orang yang dirahmati oleh Allah Swt (Anshar, 2017). Manusia 

yang dalam al-qur’an disebut nafs memiliki potensi positif dan 

negatif, hal ini sejalan dengan aspek pada variabel subjective well-
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being yang meliputi evaluasi kognitif, afek positif dan afek negatif. 

Sehingga dapat disimpulkan religiusitas atau aktivitas keagaaman 

benar berkaitan erat dengan subjective well-being, diperkuat dengan 

penelitian yang menemukan  bahwa secara signifikan religiusitas 

menjadi penentu subjective well-being pada individu (Achour et al., 

2019). Bukti lainnya pada sebuah penelitian terbaru menunjukkan 

bahwa religiusitas sangat digunakan di saat-saat kritis seperti 

menghilangkan penderitaan (Lucchetti et al., 2020). 

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi subjective 

well-being seseorang menurut Diener (Amanah et al., 2020), 

diantaranya adalah kontrol diri, self compassion, ekstraversi, harga 

diri positif, kualitas hubungan sosial, dan memiiki arti dan tujuan 

hidup. Neff  (Nadeak, 2019)  memaparkan bahwa self compassion 

yang tinggi pada diri seseorang akan berkorelasi positif dengan 

kepuasan hidup, kecerdasan emosional, interaksi sosial yang baik, 

kebijaksanaan, inisiatif diri, keingintahuan, kebahagiaan (well-being), 

optimisme, dan perasaan positif. Sehingga sikap belas kasih pada diri 

sendiri yang dimiliki dapat menjadi awal dalam mengatasi segala 

perasaan negatif yang dialami. 

Ferrari et al., (2019) memaparkan bahwa self compassion 

adalah suatu cara yang sehat untuk berhubungan dengan diri sendiri 

yang dimotivasi oleh keinginan untuk membantu diri sendiri  

melibatkan pengenalan dan penglihatan jernih atas penderitaan. Ini 

juga melibatkan perasaan kebaikan bagi orang yang sedang menderita, 

sehingga keinginan untuk membantu — untuk memperbaiki 

penderitaan — muncul. Self compassion dapat membantu remaja yang 

sedang berada pada masa transisi jati diri (F. Hasanah & Hidayati, 

2017). Zessin et al., (2015) dalam penelitiannya juga mengasumsikan 

individu yang memiliki self compassion tinggi memiliki subjective 

well-being yang lebih tinggi. Sehingga berdasarkan teori dan 

penelitian tersebut, dalam hal ini self compassion sangat dibutuhkan 

mahasiswa yang mengalami tekanan selama mengikuti pembelajaran 

daring untuk meningkatkan subjective well-being yang dimiliki. 

Faktor lainnya yang mempengaruhi subjective well-being 

menurut Ed Diener et al., (2018) adalah  kualitas hubungan sosial. 

Diperkuat oleh penelitian oleh Kansky, Jessica. Diener, (2017) 
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memaparkan salah satu benefit dari subjective well-being adalah pada 

hubungan sosial. Individu yang memiliki lebih banyak teman 

cenderung memiliki tingkat subjective well-being yang lebih tinggi, 

juga individu yang memiliki kesejahteraan lebih besar cenderung 

memiliki hubungan  sosial yang lebih dekat dan lebih sportif daripada 

individu dengan kepuasan hidup dasar yang rendah. Pada mahasiswa 

hubungan sosial yang dimiliki sebagian besar berfokus pada teman 

sebaya (peer group) yang merupakan sumber status, persahabatan 

(Dini & Iswanto, 2019). Mahasiswa yang masuk dalam masa remaja 

akhir dengan rentan usia 18-25 tahun cenderung terikat dengan teman 

sebayanya dan membentuk kelompok-kelompok kecil yang dapat 

disebut peer group (Syauqi, 2019). Selanjutnya juga diketahui bahwa 

peer group dapat memengaruhi keterlibatan emosional, kognitif, dan 

perilaku (Wang, Kiuru, & Salmela, 2018) 

Menurut Papalia & Feldman (2017) peer group dapat 

menjadi sumber penting dari dukungan emosi selama masa peralihan. 

Peer group merupakan sumber afeksi, simpati, pemahaman, dan 

penuntun moral; tempat bagi sebuah eksperimen; dan pengaturan 

untuk mencapai otonomi serta kemandirian dari orang tua. 

Erhamwilda (2021) juga memperkuat bahwa salah satu peran penting 

peer group adalah menjadi faktor yang sangat berpengaruh terhadap 

kehidupan masa remaja.  

Peer group influence merupakan kekuatan dari orang-orang 

dalam sebuah kelompok yang berisi ide, nilai, dan perilaku baik 

secara positif atau negatif dan selalu dikaitkan dengan remaja. Anak-

anak yang berinteraksi dengan lingkungan sosial di luar keluarganya 

akan membentuk keterikatan dan kemudian persahabatan muncul 

(Evarist, 2010). Bristol dan Mangleburg (Wiridjati & Roesman, 

2018) mendefinisikan peer group influence sebagai sejauh mana 

teman sebaya berpengaruh pada sikap, pikiran dan perilaku individu. 

Bagi banyak siswa, persahabatan adalah hubungan antarpribadi yang 

dapat menggerakkan remaja menuju pertumbuhan psikologis dan 

kedewasaan, memungkinkan belas kasih sosial yang dapat 

mempengaruhi perkembangan evaluasi diri (Bankole Adeyemi, 

2019). 



6 

 

Berdasarkan deskripsi di atas, terdapat dinamika respon 

mahasiswa terhadap pembelajaran daring. Pada penelitian-penelitian 

sebelumnya telah ditemukan hubungan serta peran self compassion 

terhadap subjective well-being pada mahasiswa namun belum 

meneliti secara mendalam terkait subjective well-being pada 

mahasiswa yang menjalani pembelajaran daring dan belum ada 

penelitian terkait peran variabel bebas peer group influence terhadap 

subjective well-being pada mahasiswa.  

Peneliti tertarik untuk meneliti  self compassion dan peer 

group influence dengan subjective wel-being pada mahasiswa 

angkatan 2019 dengan mengambil populasi mahasiswa di Fakultas 

Ushuluddin UIN Raden Intan Lampung karena merupakan daerah 

yang mudah peneliti jangkau dan merupakan salah satu perguruan 

tinggi yang menerapkan pembelajaran daring. 

Peneliti merasa perlu melakukan penelitian lebih mendalam 

terkait self compassion dan peer group influence terhadap subjective 

well-being agar didapatkan gambaran yang jelas tentang subjective 

well-being pada mahasiswa, yang mana variabel tersebut memberikan 

pengaruh yang besar dalam kehidupan mahasiswa sebagai agent of 

change pada masyarakat.  

 

B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, 

maka rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain : 

1. Apakah ada hubungan antara self compassion dengan 

subjective well-being pada mahasiswa yang mengikuti 

pembelajaran daring? 

1. Apakah ada hubungan antara peer group influence dengan 

subjective well-being pada mahasiswa yang mengikuti 

pembelajaran daring? 

2. Apakah ada hubungan antara self compassion dan peer group 

influence dengan subjective well-being pada mahasiswa yang 

mengikuti pembelajaran daring? 
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C. Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan 

penelitian akan menjawab rumusan masalah penelitian. Tujuan 

penelitian ini adalah : 

1. Untuk menganalisis hubungan antara self compassion dengan 

subjective well-being pada mahasiswa selama mengikuti 

pembelajaran daring. 

2. Untuk menganalisis hubungan antara peer group influence 

dengan subjective well-being pada mahasiswa selama 

menjalani pembelajaran daring. 

3. Untuk menganalisis hubungan antara self compassion dan 

peer group influence dengan subjective well-being pada 

mahasiswa selama menjalani pembelajaran daring. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik 

secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat yang diharapkan 

antara lain : 

1. Manfaat teoritis 

Manfaat secara teoritis dalam penelitian ini adalah agar dapat 

memberikan sumbangan baik pengetahuan, ide, dan saran 

bagi perkembangan dan wawasan ilmu psikologi bagi semua 

kalangan yang membutuhkan terkhususnya bidang psikologi 

sosial dan psikologi pendidikan. 

2. Manfaat praktis 

Sedangkan secara praktis penelitian ini diharapkan dapat  

bermanfaat bagi : 

a. Mahasiswa 

Informasi yang diperoleh dari penelitian ini dapat 

dimanfaatkan oleh mahasiswa dalam meningkatkan 

subjective well-being pada dirinya dengan faktor-

faktor yang sudah diketahui. Dengan adanya 

informasi tersebut diharapkan mahasiswa dapat 

meningkatkan subjective well-being atau 
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kesejahteraan subjektif dirinya dengan memandang 

diri secara lebih positif, menerima kegagalan yang 

dialami sebagai proses yang dialami semua 

manusia,dan menjalin hubungan yang baik dengan 

lingkungan sosial.  

b. Peneliti Selanjutnya 

Dapat menjadi bahan pertimbangan dan sumber data 

bagi peneliti selanjutnya guna meningkatkan  

pengetahuan seputar subjective well-being pada 

kalangan yang ingin diteliti di kemudian hari. 

c. Instansi 

Dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pembuatan 

kebijakan yang berkatan dengan kegiatan belajar 

mengajar dalam dunia pendidikan. 

 

E. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

 

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang juga membahas 

terkait topik subjective well-being, diantaranya yaitu: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Putri & Ranimpi (2019) 

pada mahasiwa Program Studi Ilmu Keperawatan 

angkatan 2017, sebanyak 70 partisipan dipilih 

menggunakan teknik random sampling. Pengumpulan 

data diperoleh menggunakan kuesioner CSSWQ (The 

College Students Subjective well-being Questionnaire) 

dan laporan   transkip nilai IPK. Analisa data 

menggunakan analisa univariat dan analisa bivariat, serta 

uji menggunakan rumus korelasi sederhana. Berdasarkan 

hasil ditemukan ada hubungan antara subjective well-

being dengan prestasi akademik pada mahasiswa prodi 

ilmu keperawatan. 

2. Devi & Asmoro (2020) meneliti tentang subjective well-

being pada mahasiswa  sampel adalah 79 orang. 

Subjective Well Being berkorelasi positif secara 

signifikan dengan Self-Compassion, pada nilai p 0.033 < 

0,01 dengan nilai r = 2.52. Dari hasil tersebut dapat 
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diketahui bahwa sebenarnya ada hubungan antara 

Subjective Well Being dengan Self compassion. 

3. Coninck, Matthijs & Luyten (2019) meneliti tentang 

subjective well-being pada mahasiswa tahun pertama 

program studi sosiologi di Fakultas Psikologi dan Ilmu 

Pendidikan di Universitas Leuven (Belgia). Dengan 

subjek 194 mahasiswa. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa kesejahteraan subjektif menurun dari awal 

hingga akhir semester pertama. Kesejahteraan di 

universitas secara positif, dan perasaan depresi secara 

negatif, terkait dengan kesejahteraan subjektif pada 

Waktu 1 dan Waktu 2. Mahasiswa perempuan 

melaporkan kesejahteraan yang lebih rendah daripada 

siswa laki-laki pada Waktu 2 tetapi tidak pada Waktu 1. 

Kualitas ibu -Anak, tetapi bukan ayah-anak, hubungan 

berhubungan positif dengan kesejahteraan subjektif 

pada Waktu 1 dan Waktu 2. 

Dari penelitian-penelitan terdahulu di atas, terdapat 

kesamaan yakni  membahas topik subjective well-being dan sama-

sama menggunakan subjek mahasiswa. Di samping itu, terdapat 

perbedaan antara penelitan-penelitian di atas adalah pada variabel 

bebas yang mempengaruhi subjective well-being, kondisi terkini 

terkait berlakunya sistem pembelajaran daring, dan alat ukur yang 

digunakan untuk mengukur variabel terikat berbeda dengan peneliti 

sebelumnya. Karenanya penulis tertarik mengangkat judul penelitian 

ini untuk diteliti, juga untuk mengetahui selain dari faktor-faktor 

yang sudah pernah dijadikan sebagai variabel bebas dalam penelitian 

terdahulu apakah faktor-faktor yang digunakan oleh penulis sebagai 

variabel bebas pada subjective well-being dan pengaruh situasi 

pembelajaran daring ini benar memiliki hubungan dengan subjective 

well-being pada mahasiswa. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Subjective well-being 

 

1. Pengertian Subjective well-being 

Menurut Ed Diener (2000) definisi Subjective well-being 

merupakan evaluasi orang tentang kehidupan mereka yang bersifat 

afektif dan kognitif. Evaluasi kognitif meliputi bagaimana individu 

merasakan kepuasan dalam hidupnya. Sedangkan evaluasi bersifat 

afektif meliputi perasaan emosi positif dan negatif yang dialami. 

Evaluasi ini dapat hadir dalam bentuk positif dan negatif, termasuk 

penilaian dan perasaan tentang kepuasan hidup, minat dan 

keterlibatan, reaksi afektif seperti kegembiraan dan kesedihan 

terhadap peristiwa kehidupan, dan kepuasan dengan pekerjaan, 

hubungan, kesehatan, rekreasi, makna dan tujuan, dan bagian penting 

lainnya. 

Ryff & Keyes (1995) mendefinisikan subjective well-being 

sebagai suatu keadaan kesejahteraan psikologis yang ditandai dengan 

tidak adanya gejala-gejala depresi. 

Subjective well-being menurut Corsini (1999) merupakan a 

subjective state of being well. Includes happiness, self-esteem, and 

life satisfaction. Well-being dalam Bahasa Indonesia diterjemahkan 

ebagai kesejahteraan secara subjektif. Meliputi kebahagiaan, 

ketahanan diri dan kepuasan hidup. 

Lebih lanjut Erlangga (2012) menjelaskan bahwa subjective 

well-being individu diukur melalui perspektif yang meliputi 3 

komponen yang saling berkaitan diantaranya :  

a. Kepuasan Hidup, merupakan keadaan subyektif dari 

keadaan pribadi individu yang berhubungan dengan 

perasaan senang atau tidak senang sebagai dampak dari 

adanya dorongan atau kebutuhan berasal dari dalam diri 

dan dikaitkan dengan kenyataan yang dirasakan;  

b.  Afeksi Positif, subjective well-being individu 

dikategorikan  tinggi apabila individu lebih banyak 

mengalami perasaan emosi yang positif, seperti: penuh 

perhatian, tertarik, waspada, bersemangat, antusias, 



12 

 

terinspirasi, bangga, kuat dan aktif;  

c. Afeksi Negatif, subjective well-being individu dikatakan 

tinggi jika individu sedikit sekali merasakan emosi 

negatif, seperti: sedih, bermusuhan, mudah marah, takut, 

malu, bersalah, dan gelisah. 

Berdasarkan definisi dari beberapa ahli di atas, peneliti 

menarik kesimpulan bahwa Subjective well-being adalah keadaan 

individu yang meliputi kesejahteraan hati dan emosi yang didasarkan 

dari akumulsai pengalaman-pengalaman semasa hidupnya. 

 

2. Aspek Subjective well-being 

Ed Diener & Ryan (2008) membagi Subjective well-being 

ke dalam dua komponen diantaranya : 

a. Komponen Kognitif (Kepuasan Hidup) 

Komponen kognitif berkaitan dengan evaluasi 

terhadap kepuasan hidup. Kepuasan hidup adalah 

salah satu indikator kualitas hidup yang juga meliputi 

kesehatan mental dan fisik dan menunjukkan 

seberapa baik individu berkembang (Veenhoven, 

1996). Kepuasan hidup berfungsi sebagai kekuatan 

psikologis sejati (Hueabner, 2006). Terdapat empat 

domain dalam komponen kognitif dalam subjective 

well-being yang termasuk dalam kepuasan hidup, 

antara lain pekerjaan atau kegiatan sehari-hari, 

kontak sosial dan keluarga, kesehatan, dan 

pendapatan.  

b. Komponen Afektif  

Mood dan emosi yang merupakan bagian dari afek 

pada individu baik yang menyenangkan dan tidak 

menyenangkan menjadi komponen dasar dari 

subjective well-being. Jika terjadi emosi yang 

dianggap menyenangkan pada individu maka mereka 

akan bereaksi dengan emosi yang menyenangkan, 

sebaliknya reaksi emosi tidak menyenangkan akan 

muncul jika individu menganggap sesuatu yang 

menimpa mereka adalah hal yang tidak 
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menyenangkan, sehingganya baik mood dan emosi 

mampu mengindikasikan suatu kejadian diharapkan 

atau tidak.Mood dan emosi yang tidak 

menyenangkan, respon negatif yang individu alami 

terhadap kehidupan, kesehatan, keadaan, dan 

peristiwa, direfleksikandan  direpresentasikan 

melalui afek negatif. 

Ed Diener, Lucas & Oishi (2018) memaparkan peranan 

komponen afektif yang bersifat sentral dalam mengevaluasi well-

being karena adanya kontribusi perasaan menyenangkan dan juga 

perasaan tidak menyenangkan yang muncul sebagai bentuk 

keterkaitan kedua afek tersebut dengan evaluasi emosi yang dibuat 

individu. Pada afek positif terdiri dari simtom-simtom optimis, 

kebahagiaan dan keaktifan dalam segala bidang kehidupan. 

Sedangkan pada afek negatif simtom yang hadir berkaitan dengan 

pernyataan tentang hidup yang tidak menyenangkan seperti hadirnya 

emosi-emosi yang spesifik yaitu sedih, susah, kecewa, gelisah, dan 

khawatir. 

 

3. Faktor-faktor Subjective well-being 

Terdapat enam faktor yang berhubungan dengan kebahagiaan 

dan kepuasan hidup menurut Argyle, Myers, dan Diener (Compton, 

2000), diantaranya : 

 

a. Kontrol Diri 

Individu yang memiliki keyakinan untuk berperilaku 

dengan tepat dalam menghadapi sebuah peristiwa 

akan memunculkan proses emosi, motivasi, perilaku 

dan aktifitas fisik yang akan menghasilkan 

pengambilan keputusan, kemampuan mengerti, serta 

mengatasi berbagai konsekuensi dari keputusan yang 

diambil serta mampu memaknai peristiwa tersebut. 

b. Self compassion 

Neff (2011) memaparkan tingginya sikap belas kasih 

terhadap diri sendiri saat menghadapi kesulitan 

berkorelasi positif dengan kepuasan hidup, interaksi 
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sosial yang baik, kecerdasan emosional, inisiatif diri, 

kebijaksanaan, kebahagiaan, keingintahuan, perasaan 

positif, dan optimisme. Self compassion meredam 

emosi negatif dan menghasilkan perasaan positif pada 

individu sehingga perasaan negatif mampu 

diseimbangkan. Hal tersebut dapat menggambarkan 

bagaimana seharusnya keadaan yang dapat dicapai 

seseorang untuk mewujudkan subjective well-being. 

c. Ekstraversi 

Ketertarikan individu dengan hal-hal yang ada di luar 

dirinya, seperti lingkungan sosial dan fisiknya 

merupakan ciri kepribadian ekstravert. (E Diener, 

Such & Oishi 1997) dalam penelitiannya mengatakan 

bahwa secara signifikan individu yang memiliki 

kepribadian ekstravert lebih mudah diprediksi 

kesejahteraan individualnya. Teman dan relasi sosial 

positif yang mereka miliki lebih banyak dan lebih 

besar memberikan energi positif terhadap lingkungan 

sekitarnya. 

d. Harga Diri Positif 

Tingginya harga diri positif yang dimiliki individu 

akan mengontrol terhadap perasaan marah, keintiman 

dalam hubungan dengan orang lain, serta menjadi 

lebih produktif dalam bekerja. Hal tersebut akan 

mengembangkan kemampuan hubungan interpersonal 

dan kepribadian individu yang baik dan sehat. 

e. Kualitas Hubungan Sosial 

Adanya dukungan dan keintiman dalam hubungan 

akan menciptakan relasi sosial yang positif. Individu 

yang memiliki relasi sosial yang positif akan memiliki 

kemampuan memecahkan masalah dan terhindar dari 

masalah-masalah psikologis. 

f. Memiliki Arti dan Tujuan Hidup 

Beberapa penelitian dan kajian-kajian terdahulu 

menemukan adanya keterkaitan antara arti dan tujuan 

hidup dengan konsep religiusitas. Religiusitas yang 
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tinggi pada individu mengindikasikan besarnya 

kesejahteraan psikologis yang dimiliki. 

g. Optimis 

Umumnya, individu yang puas dengan kehidupannya 

cenderung memiliki rasa optimis terhadap masa depan 

yang dicitakannya. Evaluasi positif yang dibuat 

indivdu akan menjadi kontrol dalam menentukan 

hidupnya. 

 

4. Subjective well-being dalam Pandangan Islam 

Subjective well-being dalam Islam erat hubungannya dengan 

religiusitas. Agama dianggap memiliki peran penting dalam menjadi 

pedoman hidup bagi individu dalam mengatasi segala permasalahan 

dalam hidup. Pada masa krisis, individu memiliki kecenderungan 

untuk beralih ke agama untuk kenyamanan (Bentzen, 2021). Allah 

SWT berfirman dalam surat Yusuf ayat 53 : 

Artinya: ―Dan aku tidak membebaskan diriku (dari 

kesalahan), karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada 

kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. 

Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” 

Dalam tafsir Al-Munir ayat tersebut menjelaskan bahwa Al-

Qur’an juga turut menjelaskan tentang seseorang yang mengakui 

bahwa sebagai manusia, dirinya tidak luput dari kesalahan karena 

adanya nafsubdalam diri yang selalu mendorong pada keburukan 

kecuali orang yang dirahmati oleh Allah Swt (Anshar, 2017). Manusia 

yang dalam al-qur’an disebut nafs memiliki potensi positif dan 

negatif, hal ini sejalan dengan aspek pada variabel subjective well-

being yang meliputi evaluasi kognitif, afek positif dan afek negatif. 

Sehingga dapat disimpulkan religiusitas atau aktivitas keagaaman 

benar berkaitan erat dengan subjective well-being, diperkuat dengan 

penelitian yang menemukan  bahwa secara signifikan religiusitas 

menjadi penentu subjective well-being pada individu (Achour et al., 

2019). Bukti lainnya pada sebuah penelitian terbaru menunjukkan 
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bahwa religiusitas sangat digunakan di saat-saat kritis sepert 

menghilangkan penderitaan (Lucchetti et al., 2020). 

Religiusitas menawarkan jalan alternatif menuju 

kesejahteraan, juga sebagian melalui rasa penguasaan dan tujuan 

hidup yang lebih besar ( Machado, Leonardo., Souza, CTNd., Nunes, 

RdO., Santana, CNd., Araujo, CFd., & Cantilino, A 2018). 

 

B. Self compassion 

 

1. Pengertian Self compassion 

Menurut Neff (2019) self compassion merupakan 

ketersediaan individu untuk lebih peka dan terbuka kesadarannya saat 

mengalami penderitaan, tidak menghindar dan tidak menolak hal 

tersebut dan meningkatkan keinginan untuk mengurangi penderitaan 

diri dan menyembuhkan penderitaan.  

Self compassion pada individu adalah adanya 

kecenderungan untuk memberikan kasih sayang pada diri sendiri dan 

berperilaku baik kepada diri sendiri dan bukanlah memberkan kritik 

pada diri sendiri, namun melihat penderitaan, kegagalan, dan 

kekurangan sebagai hal yang umum dialami semua orang. Secara 

umum, hal ini meliputi pengakuan bahwa merasa lemah dan kecewa 

adalah sesuatu yang akan dialami semua manusia semasa hidupnya, 

karenanya diri kita sendiri juga pantas menerima belas kasihan 

(Karinda, 2020). 

Menurut Germer (Hidayati, 2015), self compassion  

merupakan kesediaan diri untuk tersentuh dan terbuka kesadarannya 

saat mengalami penderitaan dan tidak menghindari penderitaan 

tersebut. Self compassion berfungsi sebagai strategi beradaptasi untuk 

menata emosi dengan cara menurunkan emosi negatif serta 

meningkatkan emosi positif berupa kebaikan dan hubungan. 

Berdasarkan definisi menurut para ahli di atas, peneliti 

menyimpulkan bahwa self compassion adalah kemampuan seorang 

individu dalam memahami dan menerima segala hal yang 

membuatnya merasa tidak aman atau tertekan dan berusaha untuk 

menyelesaikan penyebabnya. 
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2. Aspek-aspek Self compassion 

Neff  (2019) memaparkan enam aspek self compassion 

sebagai berikut : 

a. Self Kindness vs Self-judgement 

Merupakan kemampuan individu dalam memahami 

dan menerima diri apa adanya dan kemampuan 

memberikan kelembutan dan tidak menghakimi diri 

sendiri. Self Kindness menjadikan individu bersikap 

hangat terhadap diri sendiri saat dihadapkan dengan 

rasa sakit dan kekurangan yang ada dalam diri, 

mampu memahami keadaan diri, tidak memberikan 

kritik dan pengabaian serta penghakiman terhadap 

diri sendiri ketika menghadapi suatu masalah.  

Sebaliknya, self-judgement merupakan keadaan 

dimana individu melakukan penyerangan dan 

menghakimi diri sendiri atas kekurangan dan 

kegagalan yang dimiliki hingga individu 

menganggap rendah dan mengkritik aspek-aspek 

dalam diri secara berlebihan. 

b. Common humanity vs isolation 

Common humanity merupakan kesadaran individu 

dalam memandang kegagalan, tantangan, dan 

kesulitan sebagai bagian dari kehidupan dan dialami 

semua orang bukan hanya dirinya. 

Isolation diartikan sebagai perasaan yang cenderung 

memandang sempit terhadap kegagalan, kesulitan, 

dan tantangan yang dihadapi sehingga individu 

hanya berfokus pada ketidaksempurnaan. Individu 

juga akan merasa adanya ketidakadilan dan 

penderitaan berat dan merasa hanya dirinya yang 

mengalami. 

c. Mindfullness vs overidentification 

Mindfulness merupakan kemampuan melihat 

dengan jelas, menerima, dan menghadapi kenyataan 

tanpa melakukan tindakan menghakimi sesuatu 

yang terjadi. Hal ini diperlukan individu agar tidak 
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teridentifikasi oleh pikiran atau perasaan negatif. 

Overidentification adalah kebalikan dari 

mindfulness dimana individu memberikan reaksi 

yang berlebihan ketika menghadapi suatu 

permasalahan. Individu akan merasakan kecemasan 

dan depresi dikarenakan melebih-lebihkan sesuatu 

yang dirasakan atau dialami. 

 

C. Peer Group Influence 

 

1. Pengertian Peer Group Influence 

Influence yang dalam bahasa indonesia berarti pengaruh, 

menurut Surakhmad dalam (Suhartini & Karlina, 2017) merupakan 

kekuatan yang muncul dari sesuatu benda atau orang dan juga gejala 

alam yang dapat memberikan perubahan yang dapat membentuk 

kepercayaan atau perubahan. 

Sedangkan peer group oleh Horrocks dan Benimoff 

(Hurlock, 1980) dijelaskan sebagai panggung dunia nyata bagi anak 

muda, yang menyiapkan di mana ia dapat menguji dirinya dan orang 

sekitarnya. Di dalam kelompok sebaya ia merumuskan dan 

mengevalusi konsep yang dimilikinya, remaja melakukan penilaian 

apakah dirinya orang lain sejajar dengan dirinya dan sebaliknya. 

Kelompok sebaya menjadi sebuah tempat untuk melakukan 

sosialisasi dengan suasana di mana terdapat pemberlakuan nilai-nilai 

yang tidak ditetapkan oleh orang dewasa melainkan ditetapkan oleh 

teman seusianya. 

Individu menemukan dirinya (pribadi) serta dapat 

mengembangkan rasa sosialnya sejalan dengan perkembangan 

kepribadiannya di dalam peer group (Amin, Khairunnisa & Indah, 

2021). 

Kelompok sebaya terdiri dari anggota-anggota tertentu dari 

teman-temannya yang dapat menerimanya dan yang kepadanya ia 

sendiri bergantung. Pengelompokkan sosial remaja dapat dibagi 

menjadi beberapa sebagai berikut : 
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a. Teman Dekat 

Remaja biasanya mempunyai dua atau tiga orang 

teman dekat, atau sahabat karib. Mereka adalah remaja 

dengan genderyang sama dan memiliki minat dan 

kemampuan yang homogen. Penelitian terbaru 

mengungkapkan bahwa teman dekat harus memiliki 

dampak yang simetris, baik menguntungkan maupun 

merugikan, karena teman dekat memberikan pengaruh 

yang kuat pada remaja (Fujiyama, Kamo, & Schafer, 

2021). 

b. Kelompok Kecil 

Kelompok-kelompok teman dekat selanjutnya 

membentuk kelompok kecil yang berawal dari gender 

yang homogen selanjutnya terdiri dari lintas gender. 

c. Kelompok Besar 

Kelompok kecil dan kelompok teman dekat yang 

berkembang akan membentuk kelompok besar. Adanya 

peningkatan minat bersenang-senang dalam pesta dan 

kencan, berdampak pada terjadinya jarak sosial antar 

anggota kelompok ini. 

d. Kelompok yang Terorganisasi 

Keinginan orang dewasa untuk memenuhi kebutuhan 

sosial remaja yang tidak bergabung dalma sebuah 

kelompok, menciptakan sebuah kelompok yang 

terorganisasi dan dibina oleh orang dewasa. Namun, 

karena pada kelompok ini remaja merasa terlalu diatur, 

minat mereka pun berkurang ketika memasuki usia 

enam belas atau tujuh belas tahun. 

e. Kelompok Geng 

Bagi remaja yang tidak memiliki ketertarikan pada 

kelompok besar atau kelompok terorganisasi mungkin 

akan membuat kelompok geng. Kelompok geng terdiri 

dari anggota yang memiliki minat utama untuk 

menghadapi penolakan teman seusianya dengan 

melakukan perilaku antisosial. 
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Menurut Amin, Khairunnisa & Indah (2021) terdapat 

beberapa pengaruh perkembangan dari peer group antara lain : 

a. Pengaruh positif  

1) Dalam peer group individu dapat memiliki kesiapan 

untuk menghadapi kehidupan di masa depan. 

2) Perasaan solidaritas antar anggota kelompok dapat 

berkembang. 

3) Setiap anggota dalam peer group akan berusaha 

merencanakan dan menetapkan budaya yang dianggap 

baik untuk anggota. 

4) Terdapat ruang untuk saling belajar memiliki kecakapan 

dan pengembangan bakat. 

5) Saling memotivasi untuk bersikap lebih mandiri. 

6) Memberikan ruang untuk berbagi perasaan dan 

pendapat demi kepentingan kelompok. 

b. Pengaruh negatif 

1) Tidak mampu menerima seseorang yang memiliki 

perbedaan. 

2) Bersikap tertutup pada individu di luar anggota 

kelompok. 

3) Memunculkan perasaan iri pada anggota kelompok yang 

memiliki perbedaan mencolok. 

4) Timbul persaingan antar anggota kelompok. 

5) Timbul pertentangan/gap-gap antar kelompok sebaya. 

Dapat disimpulkan bahwa peer group influence adalah 

pengaruh berupa nilai-nilai, ide, dan norma yang disepakati di dalam 

kelompok teman sebaya. 

 

2. Aspek-aspek Peer Group 

Aspek-aspek peer group menurut Bransford  (Haryati, 2020)  

antara lain : 

a. Kelompok teman sebaya yang memberikan tekanan 

yang bersifat aktif. 

Tekanan bersifat aktif pada kelompok teman sebaya 

merupakan keadaan ketika terjadi tindakan berupa 

paksaan atau tekanan kepada temannya untuk 
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melakukan perbuatan yang sama. Individu yang 

melakukan paksaan pada teman-temannya ini merasa 

apa yang dilakukannya adalah perbuatan yang benar 

dan dapat diterima atau sesuai dengan norma 

masyarakat. 

b. Kelompok teman sebaya yang memberikan tekanan 

yang bersifat pasif. 

Jersild (Haryati, 2020) mengatakan bahwa tekanan 

pasif yang diberikan peer group dapat berupa tekanan 

yang lebih kuat dimana terjadi penyesuaian diri oleh 

remaja dengan didasarkan pada apa yang apa yang 

dilakukan oleh teman sebaya yang memiliki kaitan 

dengan keinginan untuk diterima dan disukai. 

 

3. Fungsi Peer Group 

Menurut Santoso (Amin, Khairunnisa, & Indah, 2021) 

fungsi-fungsi peer group  adalah sebagai berikut : 

a. Mengajarkan kebudayaan yang berada di dalam 

lingkungan individu. 

b. Dalam peer group individu akan belajar mengenai 

mobilitas sosial, yang mana terjadi perubahan tingkatan 

status dalam hubungan sosial. 

c. Melalui peer group individu dapat belajar beradaptasi 

dengan peranan sosial yang baru. Misalnya pada suatu 

kelompok anak akan belajar bagaimana menjadi seorang 

pemimpin maupun anggota kelompok yang baik. 

d. Melalui peer group orang tua dan guru bahkan 

masyarakat dapat memperoleh informasi tentang 

hubungan sosial individu dan seseorang yang memiliki 

prestasi baik dalam kelompoknya. 

e. Individu dapat mencapai ketergantungan satu sama lain 

di dalam peer group karena adanya kebersamaan dalam 

kelompok. 

f. Peer group mengajarkan moral orang dewasa untuk 

mempersiapkan diri menjadi orang dewasa sehingga 

mereka memperoleh kemantapan sosial. 
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g. Peer group menjadi wadah bagi individu untuk 

mendapatkan kebebasan sendiri berupa kebebasan 

berpendapat, bertindak, dan menemukan identitas diri 

dikarenakan adanya tujuan dan keinginan yang sama 

dengan anggota lainnya. 

h. Peer group menyediakan ruang dan waktu kepada 

individu untuk berubah dan berkembang sesuai dengan 

tingkat usia dan perkembangan pribadinya dalam aspek 

kehidupan sosial. 

 

D. Hubungan antara Self compassion dan Peer Group 

Influence dengan Subjective Well Being 

 

Subjective well-being merupakan evaluasi orang tentang 

kehidupan mereka yang bersifat afektif dan kognitif (Ed Diener, 

2000). Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi subjective well-

being seseorang menurut Diener (Amanah, Situmorang, & Tentama, 

2020), diantaranya adalah pendapatan demografi, kualitas hubungan 

sosial, kepribadian, dan biologis.  

Setiap mahasiswa memiliki harapan dan tujuan agar selama 

menyelesaikan studi di perguruan tinggi dapat menjalani perkuliahan 

dengan memperoleh kepuasan dalam belajar, memiliki keterampilan 

sosial, memiliki kemampuan mengembangkan pola pikir, sehingga 

dapat meningkatkan prestasi, mencapai cita-cita dan menyelesaikan 

studi tepat waktu. Subjective well-being sebagai suatu evaluasi 

individu terhadap pengalaman hidupnya yang berbentuk perasaan 

puas dan tidak puas, dapat mempengaruhi kehidupan mahasiswa. 

Salah satu faktor internal yang mempengaruhi subjective 

well-being   adalah self compassion (Ratnasari & Sumiati, 2017). 

Memiliki self compassion yang tinggi dapat menjadi awal untuk 

meningkatkan subjective well-being pada mahasiswa. Penelitian 

terdahulu mengungkapkan adanya hubungan positif antara self 

compassion dengan subjective well-being yang meliputi kepuasan 

hidup pada individu. Individu yang puas dengan hidupnya dapat 

mebjalani kehidupannya dengan baik meskipun banyak tantangan 

dan kesulitan yang dihadapi. 
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Kategori Subjective well-being dapat dikatakan tinggi jika 

ditemukan perasaan emosi positif seperti antusias dan perasaan puas 

terhadap pendidikan akademik yang diikuti, mengikuti berbagai 

kegiatan positif baik pada bidang akademik maupun non akademik, 

serta memiliki hubungan yang positif dengan lingkungan sebaya 

(Risna, Devi, & Asmoro, 2020).  

Selanjutnya juga ditemukan hubungan positif yang 

signifikan antara self compassion dengan subjective well-being pada 

mahasiswa perantau. Dimana semakin tinggi self compassion pada 

mahasiswa perantau maka semakin tinggi pula subjective well-being 

yang dirasakan oleh mahasiswa perantau, begitu pula sebaliknya 

(Triana, 2019). 

Diperkuat penelitian pada Mahasiswa tahun pertama 

Universitas Mercu Buana Yogyakarta oleh Nadeak (2019) ditemukan 

bahwa ada peran positif self compassion dengan subjective well-

being. Hubungan positif antara self compassion dengan subjective 

well-being juga ditemukan pada mahasiswa arsitektur Universitas 

Gadjah Mada dengan nilai korelasi antar variabel sebesar 0,759 

(Wicaksana, 2020). 

Mahasiswa yang tergolong usia remaja, usia dimana banyak 

dipengaruhi oleh peer group atau kelompok pertemanan dalam 

mengevaluasi diri berdasarkan nilai, ide, dan keyakinan dalam peer 

groupnya akan berkaitan erat dengan bagaimana mahasiswa 

memandang kehidupan dan berdampak pada subjective well-being 

yang dimilikinya. 

Subjective well-being pada mahasiswa juga dipengaruhi oleh 

dukungan sosial baik itu dukungan sosial orang tua, teman sebaya, 

maupun dosen pembimbing (Fadilah, 2019). Penelitian lain 

menunjukkan bahwa kepuasan pertemanan dapat menimbulkan efek 

sebanyak 13,5% subjective well-being pada korban bullying di SMP 

se-Bandung (Abidin & Borualogo, 2021). Pengaruh kepuasan 

pertemanan terhadap subjective well-being juga ditemukan pada 

remaja panti asuhan di kota Bandung (Ilhamsyah & Borualogo, 

2020). 

Setelah melihat berbagai pemaparan di atas, peneliti 

menyimpulkan bahwa subjective well-being dapat mempengaruhi 
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berbagai aspek kehidupan pada individu dari berbagai kalangan 

termasuk kalangan mahasiswa. Subjective well-being yang dimaksud 

juga diketahui dipengaruhi oleh kemampuan individu berhubungan 

dengan orang lain dan bagaimana individu berwelas asih terhadap 

diri sendiri atau disebut self compassion. Sehingga peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian lebih lanjut apakah terdapat hubungan 

yang signifikan antara self compassion dan peer group influence 

dengan subjective well-being pada mahasiswa yang mengikuti 

pembelajaran daring. 

 

E. Kerangka Berpikir 

 

Subjective well-being merupakan evaluasi orang tentang 

kehidupan mereka yang bersifat afektif dan kognitif. Evaluasi ini 

dapat hadir dalam bentuk positif dan negatif, juga meliputi penilaian 

dan perasaan tentang kepuasan hidup, minat dan keterlibatan, reaksi 

efektif seperti kegembiraan dan kesedihan dalam meninjau peristiwa 

kehidupan, dan perasaan puas dengan pekerjaan, hubungan, 

kesehatan, rekreasi, makna serta tujuan hidup, dan bagian penting 

lainnya. 

Salah satu faktor internal yang mempengaruhi subjective 

well-being   adalah self compassion. Self compassion adalah suatu 

cara yang sehat untuk berhubungan dengan diri sendiri yang 

dimotivasi oleh keinginan untuk membantu diri sendiri  melibatkan 

pengenalan dan penglihatan jernih atas penderitaan. 

Selain faktor internal, terdapat faktor eksternal yang 

mempengaruhi subjective well-being seseorang menurut (Ed Diener, 

Lucas, & Oishi, 2018) yaitu  kualitas hubungan sosial. Peer group 

influence merupakan kekuatan dari orang-orang dalam sebuah 

kelompok yang berisi ide, nilai, dan perilaku baik secara positif atau 

negatif dan selalu dikaitkan dengan remaja. 

Tujuan utama pada penelitian ini adalah untuk menganalisis 

tentang hubungan antara  self compassion dan peer group influence 

dengan subjective well-being pada mahasiswa.  
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Gambar Kerangka 2.1 

Hubungan antara Self compassion dan Peer Group Influence 

dengan Subjective Well Being 

 

F. Hipotesis 

 

Hipotesis merupakan jawaban yang bersifat sementara pada 

permasalahan penelitian, hingga terbukti melalui data yang diperoleh. 

Hipotesis pada penelitian ini antara lain :  

1. Ada hubungan antara self compassion dengan subjective well-

being pada mahasiswa yang mengikuti pembelajaran daring. 

2. Ada hubungan antara peer group influence dengan subjective 

well-being pada mahasiswa yang mengikuti pembelajaran daring. 

3. Ada hubungan antara self compassion dan peer group influence 

dengan subjective well-being pada mahasiswa yang mengikuti 

pembelajaran daring. 

Self compassion  (X1) 

Subjective well-being (Y) 

Peer Group Influence (X2) 
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