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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara gratitude dengan 

psychological well being pada mahasiswa UKSW yang kuliah sambil bekerja full time. 

Populasi pada penelitian ini adalah mahasiswa UKSW yang aktif kuliah sambil bekerja 

full time yang menghabiskan waktu kerja sebanyak ≥ 35 jam/per-minggu dan memiliki 

alasan utama bekerja full time karena faktor ekonomi. Teknik sampling yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah snowball sampling dengan partisipan sebanyak 31 

mahasiswa. Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada Ryff’s Scale 

of Psychological Well Being (Ryff, 1989) dan Gratitude Resenment and Appreciation 

Test (Watkins dkk., 2003). Untuk menghitung korelasi antara gratitude dan PWB 

beserta dengan tiap dimensinya, digunakan Pearson’s Product Moment. Hasil dari 

penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan antara 

gratitude dan PWB (r = 0.507; p < 0.05); hubungan positif yang signifikan antara 

gratitude dan dimensi purpose in life (r = 0.487; p < 0.05); hubungan positif yang 

signifikan antara gratitude dan dimensi self acceptance (r = 0.522; p < 0.05); hubungan 

positif yang signifikan antara gratitude dan dimensi personal growth (r = 0.521; p < 

0.05); hubungan positif yang signifikan antara gratitude dan dimensi environmental 

mastery (r = 0.457; p < 0.05); hubungan positif yang signifikan antara gratitude dan 

positive relationship with others (r = 0.413; p < 0.05); sedangkan tidak adanya 

hubungan antara gratitude dengan dimensi autonomy (r =0.099; p > 0.05). 

Kata Kunci: Gratitude, Psychological Well Being, Mahasiswa Bekerja Full Time 
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Abstract 

This study aims to investigate the relationship between gratitude and psychological well 

being of full-time working students in Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW). The 

sample in this study was 31 full-time working students of UKSW, with ≥ 35 working 

hours per week and having financial matters as their main reason of working. Snowball 

sampling is used in this study. Measuring instrument used in this study refers to Ryff's 

1989 Scale of Psychological Well Being (PWB) and Resentment Gratitude and 

Appreciation Test (Watkins et al., 2003). Pearson's Product Moment is used to calculate 

the correlation between gratitude and PWB, along with each of its dimensions. The 

results of this study indicate that there is: a significant positive relationship between 

gratitude and PWB (r = 0.507; p <0.05); a significant positive relationship between 

gratitude and purpose in life dimension (r = 0.487; p <0.05); a significant positive 

relationship between gratitude and self-acceptance dimension (r = 0.522; p <0.05); a 

significant positive relationship between gratitude and personal growth dimension (r = 

0.521; p <0.05); a significant positive relationship between gratitude and 

environmental mastery (r = 0.457; p <0.05); a significant positive relationship between 

gratitude and positive relationship with others (r = 0.413; p <0.05); and no correlation 

between gratitude and autonomy dimension (r = 0.099; p > 0.05).  

Keywords: Gratitude, Psychological Well Being, Full-time Working Students 
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PENDAHULUAN 

Fenomena mahasiswa yang berkuliah sambil bekerja banyak dijumpai di 

berbagai negara. Hal ini terjadi baik di negara berkembang maupun di negara maju yang 

telah mapan secara ekonomi. Contohnya di Inggris, sebanyak 87% dari mahasiswa yang 

berkuliah sambil bekerja mengatakan bahwa mereka bekerja untuk menambah 

keterampilan, selebihnya alasan mahasiswa yaitu untuk menambah biaya perkuliahan, 

dan hanya sekedar mengisi waktu luang atau hobi semata (BBC Indonesia, 2015). 

Dalam penelitian tersebut diketahui bahwa sekitar 77% mahasiswa yang bekerja naik 

dari 59% di tahun 2014 lalu. Di beberapa negara Asia seperti di Jepang, mahasiswa 

yang berkuliah sambil bekerja pada tahun 2009 sudah mencapai 85% (Kompas, 2009). 

Hal tersebut cukup membuktikan bahwa sudah semakin tinggi mahasiswa yang 

menginginkan untuk berkuliah sambil bekerja. Di Indonesia sendiri, kondisi 

perekonomian yang cukup sulit bagi sebagian lapisan masyarakat mendorong 

mahasiswa mencari solusi dari masalah keuangan yang dihadapi dengan bekerja. 

Sebagian mahasiswa mempunyai masalah dengan biaya, sehingga berusaha 

meringankan beban orangtuanya (Denura, 2012). Berdasarkan hal tersebut, 

mahasiswayang kuliah sambil bekerja berusaha untuk mencapai kepuasan hidupnya dan 

kesejahterannya dalam hal kondisi fisik, sosial, psikologis, dan juga dalam hal finansial. 

Banyak hal yang harus diperhatikan agar kehidupan yang mahasiswa jalani 

dapat berjalan dengan lancar, termasuk pada mahasiswa yang menjalankan dua aktivitas 

sekaligus yaitu berkuliah dan juga bekerja. Santrock (2012) menyatakan bahwa bagi 

banyak mahasiswa, transisi dari sekolah menengah atas ke jenjang perguruan tinggi 

melibatkan adanya tuntutan pergerakan ke arah struktur yang lebih besar dan 

impersonal, adanya interaksi dari latar belakang geografis dan etnis yang lebih beragam, 
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dan peningkatan fokus terhadap pencapaian di dalam perguruan tinggi. Dalam hal ini, 

mahasiswa mempunyai lebih banyak waktu untuk bergaul dengan teman-teman, punya 

kesempatan yang lebih besar untuk mengeksplorasi nilai dan gaya hidup yang beragam, 

menikmati kebebasan yang lebih besar dari pantauan orangtua, dan tertantang secara 

intelektual oleh tugas-tugas akademis (Santrock dan Halonen, 2010; dalam Santrock, 

2012). 

Namun, mahasiswa dalam hal tersebut tidak terlepas dari adanya masalah-

masalah yang dapat memengaruhi kondisi psikologisnya. Menurut National Health 

Ministries (dalam Putri, 2012), mahasiswa memiliki banyak penyebab sumber stres, 

antara lain adalah tekanan akademis, perubahan lingkungan dengan tanggung jawab 

baru, perubahan hubungan sosial, tanggung jawab finansial, menghadapi individu-

individu baru dengan beragam ide, mulai membuat keputusan yang besar, mengenal 

identitas dan orientasi seksual, dan mulai mempersiapkan kehidupan setelah kuliah. 

Lalu, ada juga hasil penelitian lain yang dilakukan oleh Asosiasi Kesehatan Universitas 

Amerika (2008), bahwa mahasiswa yang tidak mampu secara psikologis akan merasa 

tidak memiliki harapan, merasa kewalahan dengan hal-hal yang harus mereka lakukan, 

mengalami kelelahan mental, sedih, dan merasa depresi (dalam Santrock, 2012).  

Kemudian, Murniasih (2013) juga menambahkan bahwa permasalahan lain yang timbul 

dapat memengaruhi proses pemenuhan tuntutan yang ada sebagai mahasiswa yang 

berkuliah sambil bekerja, seperti permasalahan dalam pergaulan atau permasalahan 

keluarga yang akan menambah tuntutan beban untuk diselesaikan. Mahasiswa yang 

hanya kuliah saja memiliki waktu yang lebih luang untuk menyelesaikan tugas, laporan 

atau belajar. Berbeda dengan mahasiswa yang kuliah sambil bekerja yang memiliki 

waktu terbatas, karena terlalu banyak kegiatan yang dijalani. Dalam hal tersebut, 
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mahasiswa tidak hanya memenuhi tanggung jawabnya dalam pendidikan dan kehidupan 

di perkuliahannya, namun juga memiliki tanggung jawab dalam relasi dan di dalam 

pekerjaannya. 

Berdasarkan hasil wawancara singkat yang peneliti lakukan terhadap dua orang 

mahasiswa Universitas Kristen Satya Wacana yang saat ini sedang berkuliah sambil 

bekerjafull time, diperoleh data bahwa masing-masing individu merasakan dampak 

negatif dan dampak positif dari status mereka sebagai mahasiswa yang berkuliah sambil 

bekerja. Berbagai alasan melatarbelakangi mahasiswa untuk kuliah sambil bekerja. 

Alasan utamanya adalah masalah ekonomi yang tidak cukup untuk membiayai 

kehidupannya selama menjadi mahasiswa dan ingin meringankan beban orangtua dalam 

hal finansial. Selain itu, alasan lain yang membuat mahasiswa ingin bekerja adalah 

untuk mencari pengalaman dan ingin mengisi waktu luang. Namun, ada dampak negatif 

yang mereka alami antara lain kesulitan dalam mengatur waktu dengan baik, contohnya 

dalam hal mengerjakan tugas akademik dengan tugas di pekerjaannya dan kurangnya 

waktu luang untuk berkumpul atau bersosialisasi dengan teman dekat maupun sahabat. 

Kemudian, lamanya bekerja dari hari Senin-Minggu dengan waktu bekerja sekitar 7-12 

jam/hari juga kadang mengurangi waktu istirahat, sehingga kegiatan-kegiatan yang lain 

di kost seperti membersihkan kamar atau mengerjakan tugas menjadi terganggu. Lalu, 

ditambahkan lagi bahwa mereka yang kuliah sambil bekerja full-time mengalami 

kekacauan atau bermasalah dengan konsentrasi, sehingga yang terjadi mahasiswa 

seringkali mengalami kelalaian untuk mengerjakan atau melaksanakan sesuatu. Selain 

itu, mahasiwa juga cukup mengalami kelelahan fisik maupun kelelahan mental, karena 

mahasiswa merasa bahwa memprioritaskan kedua aktivitas yaitu kuliah dan bekerja 

merupakan tanggung jawab besar yang mereka embani. Hal-hal tersebut terkadang 
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dapat merujuk pada penurunan prestasi akademik dan juga menyebabkan stres pada 

mahasiswa (dalam Murniasih, 2013). Jika hal ini tidak dapat diatasi dengan baik, maka 

akan merujuk pada rendahnya kondisi psikologis seseorang.  

Banyaknya tuntutan dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan bagi 

mahasiswa yang menjalani kuliah sambil bekerjafull time, nyatanya juga memberikan 

dampak positif. Beberapa dampak positifnya adalah mereka dapat mengisi waktu luang, 

menambah relasi dengan orang baru di dalam tempat pekerjaannya, serta mereka merasa 

lebih mandiri karena sudah cukup mampu membantu orangtua dalam hal finansial 

seperti membayar uang kost sendiri dan untuk memenuhi keperluan sehari-hari. 

Mahasiswa juga mengatakan bahwa mereka dengan kesibukan yang dihadapi masih 

peduli dan mampu untuk mempertahankan ataupun menaikkan IPK-nya. Dalam hal ini, 

mahasiswa yang kuliah sambil bekerja full time ingin mempertanggung-jawabkan dan 

berusaha untuk meraih kepuasan hidupnya dalam status mereka sebagai mahasiswa. 

Hal-hal tersebut diyakini adalah suatu usaha untuk mencapai kesejahteraan pada 

masing-masing individu. Lalu, jika dijalankan dengan sikap positif seperti penerimaan 

akan membentuk kesejahteraan dalam kondisi psikologis yang positif (positive 

psychological functioning) yang membawa pula pada terwujudnya kesejahteraan 

psikologis (psychological well being) dalam diri seseorang. Menurut Ryff (1989) 

psychological well-being adalah suatu kondisi seseorang yang bukan hanya bebas dari 

tekanan atau masalah-masalah mental saja, tetapi lebih dari itu yaitu kondisi seseorang 

yang mempunyai kemampuan menerima diri sendiri maupun kehidupannya di masa 

lalu, pengembangan atau pertumbuhan diri, keyakinan bahwa hidupnya bermakna dan 

memiliki tujuan, memiliki kualitas hubungan positif dengan orang lain, kapasitas untuk 

mengatur kehidupannya dan lingkungannya secara efektif, serta kemampuan untuk 
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menentukan tindakan sendiri. Lebih lanjut dijelaskan mengenai konsep psychological 

well-being secara lengkap digambarkan oleh Ryff (1989) terdiri dari enam dimensi, 

yaitu: penerimaan diri (self-acceptance), hubungan positif dengan orang lain (positive 

relationship with others), otonomi (autonomy), penguasaan lingkungan (environmental 

mastery), tujuan hidup (purpose in life), dan pertumbuhan pribadi (personal growth). 

Hupper dkk (2005) mengatakan bahwa psychological well being sebagai 

kehidupan yang positif dan berkelanjutan, dimana individu dapat tumbuh dan 

berkembang dengan baik (dalam Handayani dkk., 2011). Lalu, Dierendonck dkk (2007) 

juga menambahkan bahwa kehidupan yang baik berkaitan erat dengan kondisi terbaik 

dari individu meliputi fisik, mental, dan sosialnya. Dengan hal tersebut, dapat dipahami 

bahwa dalam kehidupan yang baik dan positif akan menciptakan kondisi terbaik dari 

fisik, mental, dan sosial dari individu yang juga akan memengaruhi kesejahteraan 

psikologis. Kemudian, sejahtera secara psikologis tidak terlepas dari bagaimana cara 

individu mememenuhi kebutuhan psikologisnya. Menurut Ryan dan Deci (dalam 

Setiawan & Budiningsih, 2014), jika kebutuhan psikologis terpenuhi, maka 

psychological well being akan semakin meningkat.  

Menurut Park, Peterson, dan Seligman (2004), salah satu kekuatan positif yang 

paling memberikan keuntungan bagi diri individu adalah gratitude. Emmons dan 

McCullough (2003) mengatakan bahwa bersyukur telah dikonseptualisasikan sebagai 

suatu bentuk perasaan atau emosi, sikap, kebajikan moral, kebiasaan, sifat kepribadian, 

atau respon koping pada individu dalam menjalani kehidupan. Lalu, Watkins dkk. 

(2003) mendefinisikan gratitude sebagai suatu sikap menghargai setiap kehidupan 

sebagai karunia dan menyadari pentingnya mengungkapkan penghargaan tersebut. 

Kemudian, ada empat karateristik individu yang yang memiliki gratitude menurut 
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Watkins dkk. (2003) antara lain; memiliki rasa kelimpahan (sense of abundance), 

memiliki apresiasi terhadap orang lain (sense appreciation for others), memiliki 

apresiasi sederhana (simple appreciation), dan mengekspresikan rasa syukur 

(expressing of gratitude). Dengan gratitude, akan memengaruhi seseorang dalam 

bereaksi terhadap sesuatu atau situasi, seperti dalam merespon suatu peristiwa atau 

pengalaman hidup. Dari kedua pendapat para tokoh tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

gratitude adalah suatu bentuk perasaan atau emosi, sikap, sifat, maupun kebiasaan baik, 

yang memberikan respon untuk menghargai setiap kejadian maupun peristiwa yang 

dialami oleh individu di dalam kehidupan.  

Dengan bersyukur, individu akan merasa lebih baik dalam menjalani kehidupan. 

Hal tersebut diperkuat oleh Cahyono (2014) yang mengatakan bahwa dengan bersyukur, 

seseorang akan disentuh dalam aspek kognisi (cara berpikir), emosi (berempati), serta 

spiritual (keyakinan). Dalam hal ini yang dimaksudkan adalah adanya manfaat positif 

yang didapatkan oleh individu ketika bersyukur, seperti individu akan lebih baik dalam 

merespon atau menyikapi setiap peristiwa dalam kehidupannya. Wood, Joseph, dan 

Maltby (2009) juga mengatakan bahwa rasa syukur menjadi salah satu kekuatan positif 

yang paling memberikan keuntungan bagi diri individu, dan juga berhubungan dengan 

psychological well-being. 

Ryff (1989) mengatakan bahwa evaluasi terhadap pengalaman dapat 

menyebabkan seseorang menjadi pasrah terhadap keadaan yang membuat psychological 

well-being-nya rendah, atau berusaha memperbaiki keadaan hidupnya yang akan 

membuat psychological well-being-nya meningkat. Orang yang memiliki skor 

psychological well-being yang rendah akan mengalami kesulitan dalam mengatur 

urusan sehari-hari, merasa tidak mampu untuk mengubah atau meningkatkan kualitas 
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lingkungan sekitarnya, dan kurang memiliki kontrol terhadap lingkungannya. Sama 

halnya juga dengan gratitude, yang mana jika seseorang tidak mengungkapkan rasa 

syukur atas hidupnya, maka akan memberikan skor rendah pada PWB. Menurut Wood, 

Joseph, dan Maltby (2009), hal tersebut bisa terjadi karena gratitude adalah salah satu 

hal yang dapat memengaruhi psychological well being seseorang.  

Dari hasil wawancara yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa mahasiswa 

yang kuliah sambil bekerja full-time cenderung dominan mengalami dampak negatif. 

Jika hal tersebut dibiarkan, maka akan berpengaruh buruk terhadap PWB-nya. Untuk 

itu, dibutuhkan gratitude agar lebih mampu menyikapi maupun menjalankan kehidupan, 

yang mana masing-masing individu menjalani kehidupan dengan cara yang berbeda-

beda, sehingga berimplikasi pula pada psychological well being. Dalam keadaan seperti 

ini, Kashdan dkk. (2006) mengatakan bahwa rasa syukur berkaitan dengan kehidupan 

sehari-hari (menyenangkan atau tidak menyenangkan), kegiatan sosial yang bermanfaat, 

dan mengejar aktivitas yang memotivasi (dalam Wood, Joseph, dan Maltby, 2009). 

Oleh karena itu, gratitude juga akan memengaruhi psychological well being pada 

mahasiswa dan juga akan mampu menciptakan emosi positif dalam diri untuk 

menjalankan setiap kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa yang kuliah sambil bekerja 

full time. 

Emmons (2004) menambahkan bahwa rasa syukur bertolak belakang dengan 

emosi negatif seperti marah, cemas, cemburu, dan bentuk emosi negatif lainnya (dalam 

Rohma, 2013). Namun dengan adanya gratitude, individu akan mampu menurunkan 

emosi negatif yang muncul serta akan memperbesar munculnya emosi positif di dalam 

diri.Watkins dkk. (2003) juga mengatakan bahwa gratitude merupakan kekuatan yang 

paling penting untuk mencapai kehidupan yang baik. Berdasarkan hal tersebut, 
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Psychological well being sangat dibutuhkan agar individu dapat meningkatkan 

efektivitasnya di berbagai bidang kehidupan, salah satunya adalah dalam masa 

perkuliahan dan juga di dalam menjalani pekerjaannya, agar mahasiswa memiliki 

kondisi psikologis yang positif dan sehat.Dibutuhkan pula gratitude untuk 

meningkatkan psychological well being pada mahasiswa. Emmons dan Crumpler (2000) 

juga mengatakan bahwa gratitude memiliki keterkaitan dengan dimensi yang ada  

dalam PWB, yang mana hal tersebut mendukung posisi teoritis bahwa rasa syukur 

bukan hanya terjadi dan berhubungan dengan hedonis/kesenangan saja, tetapi juga 

berhubungan dengan kehidupan yang bermakna, seperti baik atau buruknya proses yang 

dijalani di dalam kehidupan (dalam, Woods, Joseph, dan Maltby, 2009). Jadi, gratitude 

pada setiap individu bukan hanya terjadi reaksi ketika mendapatkan hal-hal baik dan 

menyenangkan maupun yang diinginkan, namun bersyukur setiap saat juga mampu 

menghadapi situasi yang tidak menyenangkan, yang mana individu juga akan mampu 

menghargai setiap apa yang didapatkan di dalam kehidupan. 

Sebelumnya, ada beberapa penelitian mengenai hubungan antara gratitude 

dengan psychological well being yang hasilnya berkorelasi positif signifikan yaitu dari 

penelitian yang dilakukan oleh Emmons dan McCullough (2003). Dari korelasi tersebut 

menunjukkan bahwa rasa syukur merupakan prediktor penting dari PWB.  Lalu, ada 

juga hasil penelitian dari Wood, Joseph, dan Maltby (2009) yang hasilnya menyatakan 

bahwa gratitude dengan PWB memiliki hubungan positif yang signifikan, namun 

korelasi antara gratitude dengan dimensi otonomi tidak memiliki hubungan dan adanya 

skor rendah, sedangkan skor sedang sampai skor yang tinggi pada dimensi penguasaan 

lingkungan, pertumbuhan pribadi, hubungan positif dengan orang lain, tujuan hidup, 

dan penerimaan diri. Selanjutnya, ada juga penelitian yang dilakukan oleh Putri (2012) 
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tentang hubungan gratitude dengan psychological well being pada mahasiswa di 

Universitas Indonesia. Hasil penelitian menyatakan bahwa adanya hubungan positif 

signifikan antara gratitude dengan psychological well being pada mahasiswa. Namun, 

dalam penelitian tersebut dengan perbandingan PWB antara kelompok responden yang 

memiliki skor gratitude yang tinggi dan rendah ditemukan perbedaan yang signifikan 

dengan dimensi-dimensi lainnya kecuali dengan dimensi autonomy. Dari pemaparan 

fenomena dan beberapa hasil tersebut, maka peneliti ingin mengetahui lebih lanjut 

kaitan antara gratitude dengan PWB.  

Dengan demikian, masalah dalam penelitian ini adalah apakah ada hubungan 

positif yang signifikan antara gratitude dengan psychological well being pada 

mahasiswa UKSW yang kuliah sambil bekerja full-time. Dengan hal tersebut,  

diharapkan dalam penelitian akan membuktikan bahwa  adanya hubungan positif yang 

signifikan antara gratitude dengan psychological well being pada mahasiswa UKSW 

yang kuliah sambil bekerja full-time. 

LANDASAN TEORI 

A. Psychological Well Being (Kesejahteraan Psikologis) 

1. Pengertian Psychological Well Being 

Menurut Ryff (1989) psychological well-being adalah suatu kondisi seseorang yang 

bukan hanya bebas dari tekanan atau masalah-masalah mental saja, tetapi lebih dari itu 

yaitu kondisi seseorang yang mempunyai kemampuan menerima diri sendiri maupun 

kehidupannya di masa lalu (self-acceptance), pengembangan atau pertumbuhan diri 

(personal growth), keyakinan bahwa hidupnya bermakna dan memiliki tujuan (purpose 

in life), memiliki kualitas hubungan positif dengan orang lain (positive relationship with 

others), kapasitas untuk mengatur kehidupannya dan lingkungannya secara efektif 
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(environmental mastery), dan kemampuan untuk menentukan tindakan sendiri 

(autonomy). 

2. Aspek-Aspek atau Dimensi Psychological Well Being 

Ryff (1989) mengungkapkan secara lengkap mengenai dimensi-dimensi dalam 

psychological well being, antara lain: 

a. Dimensi Penerimaan Diri (Self-Acceptance) 

Dimensi yang merupakan suatu bagian yang sentral dari kesehatan mental. Ryff 

(1989) menyimpulkan bahwa penerimaan diri mengandung arti sebagai sikap yang 

positif terhadap diri sendiri. Sikap positif ini adalah mengenali dan menerima berbagai 

aspek dalam dirinya, baik yang positif maupun negatif, serta memiliki perasaan positif 

terhadap kehidupan masa lalunya.  

b. Dimensi Hubungan yang Positif Dengan Orang Lain (Positive Relationship with 

Others). 

Ryff (1989) mendefinisikan dimensi hubungan yang positif dengan orang lain 

sebagai dimensi yang mencerminkan kemampuan seseorang untuk menjalin hubungan 

yang hangat, saling mempercayai, dan saling mempedulikan kebutuhan serta 

kesejahteraan pihak lain. Menurut Ryff, kemampuan seseorang untuk menjalin 

hubungan yang positif ini juga dicirikan oleh adanya empati, afeksi, dan keakraban, 

serta adanya pemahaman untuk saling memberi dan menerima. 

c. Dimensi Otonomi (Autonomy) 

Ryff (1989) menyimpulkan pribadi yang otonom adalah pribadi yang mandiri, 

yang dapat menentukan yang terbaik untuk dirinya sendiri. Individu ini memiliki 

internal locus of evaluation, yakni tidak mencari persetujuan orang lain melainkan 

mengevaluasi dirinya dengan standar personal. Oleh karena itu, ia tidak memikirkan 
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harapan-harapan dan penilaian orang lain terhadap dirinya. Individu yang otonom juga 

tidak menggantungkan diri pada penilaian orang lain untuk membuat keputusan penting. 

Individu ini tidak menyesuaikan diri terhadap tekanan sosial untuk berpikir dan 

bertindak dalam bentuk tertentu. 

d. Penguasaan Lingkungan (Environmental Mastery) 

 Dimensi ini menggambarkan adanya suatu perasaan kompeten dan penguasaan 

dalam mengatur lingkungan, memiliki minat yang kuat terhadap hal-hal di luar diri, dan 

berpartisipasi dalam berbagai aktivitas serta mampu mengendalikannya. Menurut Ryff 

(1989), orang yang memiliki penguasaan lingkungan adalah orang yang memiliki 

kemampuan dan kompetensi untuk mengatur lingkungannya. Individu seperti ini 

mampu mengendalikan kegiatan-kegiatannya yang kompleks sekalipun. Ia juga dapat 

menggunakan kesempatan-kesempatan yang ada secara efektif, dan mampu memilih, 

atau bahkan menciptakan lingkungan yang selaras dengan kondisi jiwanya. 

e. Tujuan Hidup (Purpose in Life) 

 Ryff (1989) menyimpulkan orang yang memiliki tujuan hidup adalah orang yang 

memiliki keterarahan dan tujuan-tujuan yang hendak dicapai dalam hidupnya. Ia 

memiliki keyakinan dan pandangan tertentu yang dapat memberikan arah dalam 

hidupnya. Selain itu, individu ini juga menganggap bahwa hidupnya itu bermakna dan 

berarti, baik di masa lalu, kini, maupun yang akan datang. Individu ini memiliki 

perasaan menyatu, seimbang, dan terintegrasinya bagian-bagian diri. 

f. Dimensi Pertumbuhan Pribadi (Personal Growth) 

Dimensi yang terakhir ini adalah suatu pertumbuhan yang optimal tidak hanya 

berarti bahwa seseorang dapat mencapai kualitas-kualitas yang telah disebutkan 

sebelumnya, tetapi juga membutuhkan suatu perkembangan dari potensi-potensi 
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seseorang secara berkesinambungan. Kemampuan untuk beradaptasi terhadap 

perubahan-perubahan dalam hidup membutuhkan adanya perubahan yang terus 

berlangsung dalam diri.  

B. Gratitude (Rasa Syukur) 

1. Pengertian Gratitude 

Watkins dkk. (2003) mendefinisikan gratitude sebagai suatu sikap menghargai 

setiap kehidupan sebagai karunia dan menyadari pentingnya mengungkapkan 

penghargaan tersebut.  

2. Aspek/Karateristik Gratitude 

Ada empat karateristik individu yang memiliki gratitude menurut Watkins dkk. 

(2003) antara lain:  

a. Memiliki rasa kelimpahan (sense of abundance). 

 Individu yang bersyukur tidak akan merasa kekurangan dalam hidup. 

b. Memiliki apresiasi terhadap orang lain (sense appreciation for others). 

Individu yang bersyukur akan menghargai atau mengapresiasi setiap kontribusi yang 

diberikan dari orang lain, sehingga hal tersebut dapat menjadi kesejahteraan bagi 

mereka. 

c. Memiliki apresiasi sederhana (simple appreciation). 

 Individu yang bersyukur ditandai dengan kecenderungan untuk menghargai 

kesenangan/kegembiraan sederhana. Individu yang mengapresiasi kesenangan 

sederhana akan rentan mengalami perasaan bersyukur, karena dengan hal tersebut 

tiap individu akan mengalami manfaat subjektif lebih sering dalam kehidupan 

sehari-hari mereka serta secara psikologis tiap individu juga akan mendapatkan 

manfaatnya. 
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d. Mengekspresikan rasa syukur (expressing of gratitude). 

Setiap individu penting untuk mengalami dan mengekspresikan rasa syukurnya. 

C. Mahasiswa Yang Kuliah Sambil Bekerja Fulltime 

Mahasiswa dalam menjalani kehidupan adalah mahasiswa yang dapat dipengaruhi 

oleh penalaran moral seperti dalam memaksimalkan keterlibatan pada sistem 

pendidikan dan sosial, serta dalam pemenuhan kesejahteraan (Berk, 2012). Untuk itu, 

dalam masa ini penting bagi mahasiswa memperhatikan kesejahteraan psikologisnya 

yang juga di dukung oleh adanya gratitude dalam diri tiap mahasiswa. Berkaitan dengan 

mahasiswa yang kuliah sambil bekerja full time, juga menggunakan waktu kerja yang 

cukup lama. Menurut BPS (2014), bekerja berdasarkan waktu jam kerja seperti bekerja 

full time akan menghabiskan waktu sebanyak ≥ 35 jam/per-minggu. Dengan demikian, 

mahasiswa yang kuliah sambil bekerja full time akan menghabiskan waktunya untuk 

bekerja sebanyak ≥ 35 jam/per-minggu. 

METODE PENELITIAN 

Jenis Penelitian 

Jenis penelitian dalam penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan 

metode korelasional dan ingin mengukur korelasi antara Gratitude dengan 

Psychological Well Being pada mahasiswa UKSW yang kuliah sambil bekerja full time. 

Populasi dan Sampel 

Penelitian ini dilakukan di Universitas Kristen Satya Wacana di kota Salatiga. 

Populasi dalam penelitian ini adalahmahasiswa UKSW. Sampel dalam penelitian ini 

diambil dari seluruh populasi sesuai dengan kriteria penelitian yaitu mahasiswa yang 

aktif berkuliah sambil bekerja full-time. Kemudian menurut BPS (Badan Pusat Statistik) 

(2014), dikatakan bekerja full time jika jumlah jam bekerja full time-nya adalah ≥ 35 
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jam/per-minggu. Teknik penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik snowball sampling, yaitu teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya 

kecil, kemudian membesar (Sugiyono, 2012), sehingga subjek yang digunakan dalam 

penelitian ini berjumlah 31 orang. Sampel dalam penelitian ini juga memiliki alasan 

utama bekerja full time karena faktor ekonomi dan diperkuat dengan alasan lain seperti 

ingin menambah pengalaman baru, ingin mengisi waktu luang, serta menambah relasi 

dengan orang baru di tempat bekerjanya. Etnis, jenis kelamin, agama, dan tingkat 

pendidikan diabaikan dalam penelitian ini.  

Alat Ukur Penelitian 

a. RPWB (Ryff’s Scale of Psychological Well Being) 

RPWB adalah skala pengukuran PWB yang diciptakan oleh Ryff (1989) 

menjabarkan enam dimensi RPWB yang terdiri dari dimensi penerimaan diri (self-

acceptance), hubungan positif dengan orang lain (positive relationship with others), 

otonomi (autonomy), penguasaan lingkungan (environmental mastery), tujuan hidup 

(purpose in life), dan pertumbuhan pribadi (personal growth). Kemudian, dalam skala 

tersebut memiliki 84 item pernyataan yang dibagi dalam 14 item ke dalam tiap 

dimensinya. Reliabilitas untuk konsistensi internal skala ini adalah 0.83-0.91. Lalu, 

peneliti dalam penelitian ini memodifikasi skala sehingga mendapatkan 50 item 

pernyataan. Selain itu, dalam pengukuran ini juga menggunakan sistem skor skala likert 

yang didalamnya memiliki 6 pilihan alternatif respon skala yaitu dari 1 (sangat tidak 

setuju) sampai 6 (sangat setuju). Untuk menguji daya diskriminasi dari tiap item dalam 

skala RPWB, peneliti menggunakan formula Pearson Product Moment dengan program 

SPSS.v 16.0. Menurut Azwar (2012), koefisien korelasi yang mencapai ≥ 0.30 daya 

pembedanya dianggap memuaskan, sehingga hasil seleksi item dan reliabilitas PWB 
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menyisakan 25 item dari setiap item yang bergerak mulai dari 0.341 – 0.704 dengan 

koefisien Alpha Cronbach sebesar (α = 0.913). Hal ini menunjukkan bahwa skala 

RPWB bersifat sangat reliabel. 

b. GRAT-Short Form (Gratitude Resenment and Appreciation Test) 

GRAT adalah skala pengukuran gratitude yang diciptakan oleh Watkins dkk (2003) 

yang menjabarkan tentang 4 aspek/karateristik individu yang bersyukur, yaitu memiliki 

rasa kelimpahan (sense of abundance), memiliki apresiasi terhadap orang lain 

(appreciation for others), memiliki apresiasi sederhana (simple appreciation), serta 

mengekspresikan rasa syukur (expressing of gratitude). Kemudian, dalam skala tersebut 

terdiri dari 44 item pernyataan dengan sistem skor skala likert yang menggunakan 5 

pilihan alternatif respon skala yaitu dari 1 (sangat tidak setuju dengan pernyataan) 

sampai 5 (sangat setuju dengan pernyataan). Reliabilitas untuk konsistensi internal skala 

gratitude ini adalah 0.92 (koefisien alpha cronbach = 0.92).  Lalu, dalam penelitian ini 

peneliti memodifikasi skala dan mendapatkan 25 item pernyataan.Untuk menguji daya 

diskriminasi dari tiap item dalam skala GRAT-short form, peneliti menggunakan 

formula Pearson Product Moment dengan program SPSS.v 16.0. Menurut Azwar 

(2012), koefisien korelasi yang mencapai ≥ 0.30 daya pembedanya dianggap 

memuaskan, sehingga hasil seleksi item dan reliabilitas PWB menyisakan 15 item dari 

setiap item yang bergerak mulai dari 0.312 – 0.615 dengan koefisien Alpha Cronbach 

sebesar (α = 0,810). Hal ini menunjukkan bahwa skala GRAT-short form bersifat 

reliabel. 

HASIL PENELITIAN 

Uji Asumsi 

Penelitian ini merupakan penelitian korelasional yang digunakan untuk 

mengetahui ada atau tidaknya korelasi antara gratitude dengan PWB. Namun, sebelum 
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dilakukan uji korelasi, peneliti harus melakukan uji asumsi terlebih dahulu untuk 

menentukan jenis statistik parametrik atau non-parametrik yang akan digunakan untuk 

uji korelasi. 

1. Uji Normalitas 

 

Uji normalitas yaitu untuk mengetahui apakah data dalam suatu penelitian 

berdistribusi normal atau tidak. Dalam pengujian ini menggunakan One-Sample 

Kolmogorov-Smirnov Test dengan menggunakan SPSS.v 16.0, dengan hasil seperti pada 

tabel berikut: 

Tabel 1.1 Uji Normalitas 
 

 

 

 

 

 

 

Dalam hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa variabel gratitude memiliki 

koefisien Kolmogorov-Smirnov Z sebesar 0.559 dengan probabilitas (p) atau 

signifikansi sebesar 0.914, sedangkan variabel psychological well being memiliki 

koefisien Kolmogorov-Smirnov Z sebesar 0.702 dengan probabilitas (p) atau 

signifikansi sebesar 0.707. Dengan demikian, variabel gratitude dengan PWB memiliki 

data yang berdistribusi normal (p > 0,05). 

2. Uji Linearitas 

Dalam uji linieritas ini menggunakan uji ANOVA. Pengujian linearitas 

diperlukan untuk mengetahui dua variabel yang sudah ditetapkan, memiliki hubungan 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Gratitude PWB 

N 31 31 

Normal Parameters
a
 Mean 59.42 114.81 

Std. Deviation 6.308 16.325 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .100 .126 

Positive .083 .085 

Negative -.100 -.126 

Kolmogorov-Smirnov Z .559 .702 

Asymp. Sig. (2-tailed) .914 .707 

 Test distribution is Normal. 
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yang linear atau tidak secara signifikan. Hal tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut 

ini: 

Tabel 2.1 Uji Linearitas 

       ANOVA Table 

   Sum of 

Squares Df 

Mean 

Square F Sig. 

TotalPWB_y * 

TotalGrat_x 

Between 

Groups 

(Combined) 5733.589 17 337.270 1.939 .115 

Linearity 2056.031 1 2056.031 11.820 .004 

Deviation 

from 

Linearity 

3677.557 16 229.847 1.321 .310 

Within Groups 2261.250 13 173.942   

Total 7994.839 30    

 

Dari tabel tersebut, dapat diketahui bahwa hasil uji linearitas menunjukkan 

adanya hubungan yang linear antara gratitude dengan PWB pada mahasiswa yang 

kuliah sambil bekerja full time dengan deviation from linearity sebesar Fhitung = 1.321 

dengan nilai signifikansi sebesar 0.310 (p > 0,05). 

Analisis Deskriptif 

Tabel 3.1 Statistik deskriptif skala gratitude dan psychological well-being pada 

mahasiswa UKSW yang kuliah sambil bekerja full time 

Variabel N 
Skor Empirik Skor Hipotetik 

Min Maks Mean SD Min Maks Mean SD 

GRATITUDE 31 43 70 59.42 6.308 15 25 45 10 

 PWB 31 79 142 114.81 16.325 75 150 87.5 20.8 

 

Skor empirik merupakan skor yang didapatkan di lapangan. Mean empirik pada 

variabel  gratitude sebesar 59.42 dengan standar deviasi empirik sebesar 6.308. Mean 

empirik variabel PWB didapatkan sebesar 114.81 dengan standar deviasi empirik 

sebesar 16.325. Sedangkan skor hipotetik merupakan skor yang diharapkan dapat 

dicapai oleh sampel penelitian. Hasil mean hipotetik untuk variabel gratitude 

didapatkan sebesar 45 dengan standar deviasi sebesar 10. Mean hipotetik untuk variabel 

PWB didapatkan sebesar 87.5 dengan standar deviasi sebesar 20.8. Setelah perhitungan 



18 
 

 
 

skor empirik dan hipotetik, hasil tersebut dimasukkan ke dalam interval kategorisasi tiap 

variabel yang dibuat dalam 3 kategori, yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Berikut kriteria 

skor hipotetik pada variabel gratitude dalam tabel 3.2. 

Tabel 3.2 Kriteria Skor Hipotetik Pada Variabel Gratitude 

Jenjang Kategorisasi 
Gratitude 

Interval Kategori F Presentase 

X ≥ (µ+1σ) X ≥ 55 Tinggi 26 84% 

(µ-1σ) ≤ X < (µ+1σ) 35 ≤ X < 55 Sedang 5 16% 

X < (µ-1σ) X < 35 Rendah 0 0% 

TOTAL 31 100% 

Keterangan: 

X = skor subjek 

µ = Rerata  

σ = standar deviasi 

 

Berdasarkan tabel 3.2, hasil dari data hipotetik diketahui bahwa subjek 

penelitian pada variabel gratitude yang tergolong ke dalam kategori tinggi sebanyak 26 

orang (84%), kategori sedang sebanyak 5 orang (16%), dan tidak ada mahasiswa yang 

termasuk dalam kategori rendah (0%). Kategorisasi subjek penelitian dari data hipotetik 

menunjukkan bahwa sebagian besar subjek penelitian termasuk kategori yang memiliki 

gratitude tinggi, yaitu sebesar 84%. Artinya, gratitude yang dimiliki mahasiswa UKSW 

yang kuliah sambil bekerja full time tinggi. 

Berikut kriteria skor hipotetik pada variabel PWB dalam tabel 3.3 

 

Tabel 3.3 Kriteria Skor Hipotetik Pada Variabel Psychological Well Being 

Jenjang 

Kategorisasi 

Psychological Well Being (PWB) 

Interval Kategori F Presentase 

X ≥ (µ+1σ) X ≥ 108.3 Tinggi 23 74% 

(µ-1σ) ≤ X < (µ+1σ) 66.7 ≤ X < 108.3 Sedang 8 26% 

X < (µ-1σ) X < 66.7 Rendah 0 0% 

TOTAL 31 100% 

 Berdasarkan tabel 3.3, hasil dari hipotetik diketahui subjek penelitian pada 

variabel PWB yang tergolong ke dalam kategori tinggi sebanyak 23 orang (74%), 

kategori sedang sebanyak 8 orang (26%), dan tidak ada mahasiswa yang termasuk 
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dalam kategori rendah (0%). Kategorisasi subjek penelitian dari data hipotetik 

menunjukkan bahwa sebagian besar subjek penelitian termasuk dalam kategori yang 

memiliki PWB tinggi, yaitu sebesar 74%. Artinya, PWB mahasiswa UKSW yang kuliah 

sambil bekerja full time tinggi. 

Uji Korelasi 

Berdasarkan hasil uji asumsi yang telah dilakukan, diketahui bahwa data yang 

diperoleh berdistribusi normal dan variabel - variabel penelitiannya yang linear. Lalu, 

untuk uji korelasi menggunakan Pearson Product Moment, yang mana untuk 

mengetahui arah korelasi kedua variabel dan juga arah korelasi antara gratitude dengan 

dimensi-dimensi dalam PWB.  

Tabel 4.1 Hasil Uji Korelasi antara Gratitude dengan PWB 

Correlations 

    Gratitude 

Psychological Well Being  Pearson Correlation .507** 

  Sig. (1-tailed) .002 

Autonomy Pearson Correlation .099 

  Sig. (1-tailed) .298 

Purpose in life Pearson Correlation .487** 

  Sig. (1-tailed) .003 

Self Acceptance Pearson Correlation .522** 

  Sig. (1-tailed) .001 

Personal Growth Pearson Correlation .521** 

  Sig. (1-tailed) .001 

Environmental Mastery Pearson Correlation .457** 

  Sig. (1-tailed) .005 

Positive Relationship With Others Pearson Correlation .413* 

 

Sig. (1-tailed) .010 

 

a. Gratitude dan Psychological Well Being 

Hasil uji korelasi yang dilakukan menemukan bahwa korelasi antara gratitude 

dengan psychological well being memiliki nilai koefisien korelasi (r) sebesar 0.507 dan 
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signifikansi sebesar 0.002 (p < 0.05) (lihat tabel 4.1). Dari hasil tersebut menunjukkan 

adanya korelasi positif yang signifikan antara gratitude dengan PWB pada mahasiswa 

UKSW yang kuliah sambil bekerja full time. Makin tinggi gratitude, maka makin tinggi 

PWB mahasiswa UKSW yang kuliah sambil bekerja full time, begitu juga sebaliknya. 

b. Gratitude dan Dimensi Autonomy 

Untuk melihat hubungan gratitude dengan masing-masing dimensi PWB, maka 

dilakukan perhitungan uji korelasi pada tiap dimensi PWB dan gratitude. Dari hasil uji 

korelasi yang dilakukan menemukan bahwa korelasi antara gratitude dengan autonomy 

memiliki nilai koefisien korelasi (r) sebesar 0.099 dan signifikansi sebesar 0.298 (p > 

0.05) (lihat tabel 4.1). Dari hasil tersebut, maka tidak terdapat hubungan antara 

gratitude dengan dimensi autonomy. 

c. Gratitude dan Dimensi Purpose in Life 

Hasil uji korelasi yang dilakukan antara gratitude dengan dimensi purpose in life 

memiliki nilai koefisien korelasi (r) sebesar 0.487 dan signifikansi sebesar 0.003 (p < 

0.05) (lihat tabel 4.1). Dari hasil tersebut, maka hubungan antara gratitude dengan 

dimensi purpose in life dapat dikatakan positif signifikan. 

d. Gratitude dan Dimensi Self Acceptance 

Hasil uji korelasi yang dilakukan antara gratitude dengan dimensi self 

acceptance memiliki nilai koefisien korelasi (r) sebesar 0.522 dan signifikansi sebesar 

0.001 (p < 0.05) (lihat tabel 4.1). Dari hasil tersebut, maka hubungan antara gratitude 

dengan dimensi self acceptance dapat dikatakan positif signifikan. 

e. Gratitude dan Dimensi Personal Growth 

Hasil uji korelasi yang dilakukan antara gratitude dengan dimensi personal 

growth memiliki nilai koefisien korelasi (r) sebesar 0.521 dan signifikansi sebesar 0.001 
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(p < 0.05) (lihat tabel 4.1). Dari hasil tersebut, maka hubungan antara gratitude dengan 

dimensi personal growth dapat dikatakan positif signifikan. 

f. Gratitude dan Dimensi Environmental Mastery 

Hasil uji korelasi yang dilakukan antara gratitude dengan dimensi environmental 

memiliki nilai koefisien korelasi (r) sebesar 0.457 dan signifikansi sebesar 0.005 (p < 

0.05) (lihat tabel 4.1). Dari hasil tersebut, maka hubungan antara gratitude dengan 

dimensi environmental mastery dapat dikatakan positif signifikan. 

g. Gratitude dan Dimensi Positive Relationship With Others 

Hasil uji korelasi yang dilakukan antara gratitude dengan dimensi positive 

relationship with others memiliki nilai koefisien korelasi (r) sebesar 0.413 dan 

signifikansi sebesar 0.010 (p < 0.05) (lihat tabel 4.1). Dari hasil tersebut, maka 

hubungan antara gratitude dengan dimensi positive relationship with others dapat 

dikatakan positif dan signifikan. 

PEMBAHASAN 

Berdasarkan penelitian mengenai hubungan antara gratitude 

denganpsychological well being pada mahasiswa UKSW yang kuliah sambil bekerja full 

time, didapatkan hasil uji perhitungan korelasi bahwa kedua variabel memiliki (r) 

sebesar 0.507 dengan signifikansi sebesar 0.002 (p < 0,05) yang berarti kedua variabel 

yaitu gratitude dengan psychological well beingmemiliki hubungan yang positif dan 

signifikan.Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi gratitude, maka semakin tinggi 

psychological well-being pada mahasiswa UKSW yang kuliah sambil bekerja full time, 

begitu juga sebaliknya.Lalu, ditemukan juga tingkatan skor hasil uji korelasi antara 

gratitude dengan dimensi dalam PWB, dari dimensi yang memiliki skor rendah sampai 

skor tinggi (dimensi Autonomy, positif relationship with others, environmental mastery, 
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purpose in life, personal growth, dan sampai pada skor tinggi yaitu dimensi self 

acceptance) yang dimiliki oleh mahasiswa UKSW yang kuliah dan bekerja full time. 

Kemudian, dari hasil perhitungan didapatkan nilai koefisien determinan (D) sebesar 

0.257 yang menunjukkan bahwa sumbangan efektif dari gratitude terhadap PWB 

sebesar 25.7% dan sisanya adalah 74.3% dari faktor lain selain gratitude yaitu faktor 

makna hidup, faktor evaluasi terhadap pengalaman hidup, dan faktor demografis seperti 

perbedaan usia, jenis kelamin, dan budaya yang memiliki kontribusi yang bervariasi 

terhadap PWB (Ryff, 1989). 

Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa variabel bebas (gratitude) dengan 

variabel terikat (psychological well being) memiliki hubungan positif dan signifikan. 

Tiap individu yang memiliki PWB sebagai kehidupan yang positif dan berkelanjutan 

akan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Kemudian, sejahtera secara psikologis 

tidak terlepas dari bagaimana cara individu memenuhi kebutuhan psikologisnya. Salah 

satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan psikologis adalah dengan bersyukur 

(gratitude). Menurut Ryan dan Deci (dalam Setiawan & Budiningsih, 2014) jika 

kebutuhan psikologis terpenuhi, maka PWB akan semakin meningkat. Dalam hal ini, 

gratitude cukup memberikan pengaruh positif untuk meningkatkan PWB.  

Selanjutnya, adanya hubungan antara gratitude dengan dimensi self acceptance. 

Ketika individu mensyukuri kehidupannya, maka individu mengalami penerimaan. Ryff 

(1989) menyatakan bahwa dimensi penerimaan diri (self acceptance) mengandung arti 

sebagai sikap positif terhadap diri, baik yang positif maupun negatif serta memiliki 

perasaan positif terhadap kehidupan masa lalunya. Dari hasil penelitian juga 

membuktikan bahwa gratitude dengan dimensi self acceptance juga memiliki korelasi 

yang positif dan siginifikan. 
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Lalu, dalam penelitian ini juga membuktikan bahwa gratitude dengan dimensi 

otonomi tidak memiliki hubungan serta memiliki skor rendah di antara dimensi lainnya. 

Hal ini sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Putri (2012) tentang hubungan 

antara gratitude dengan PWB yang menunjukkan hasil bahwa dimensi otonomi tidak 

memiliki hubungan dengan gratitude serta memiliki skor rendah diantara dimensi 

lainnya. Hasil penelitian lain yang mendukung adalah hasil penelitian dari Wood, 

Joseph, dan Maltby (2009) yang juga membuktikan bahwa tidak adanya hubungan 

antara gratitude dengan dimensi otonomi. Hal tersebut menyatakan bahwa seseorang 

yang memiliki gratitude yang tinggi juga akan memengaruhi PWB-nya, namun belum 

tentu individu mampu bertahan dalam tekanan sosial, kemandirian, kepastian diri, 

kemampuan meregulasi tingkah laku, serta kemampuan untuk mengevaluasi dengan 

standar pribadi.  

Kemudian, pada hubungan antara gratitude dengan purpose in life menunjukkan 

korelasi positif yang signifikan. Gratitudejuga berperan dalam dimensi tujuan hidup. 

Ryff (1989) menyimpulkan bahwa orang yang memiliki tujuan hidup adalah orang yang 

memiliki keterarahan dalam hidupnya, menganggap hidup itu bermakna dan berarti, 

baik di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Dalam hal ini, Watkins dkk. 

(2003) mengatakan bahwa gratitude menjadi kekuatan yang paling penting untuk 

mencapai kehidupan yang lebih baik. Setiap individu akan mengalami banyak situasi 

dalam hidupnya dan dari hal tersebut juga akan ada evaluasi mengenai pengalaman 

hidup masing-masing individu. Jadi, memiliki tujuan hidup tidak terlepas dari adanya 

rasa bersyukur (gratitude) dalam menjalani kehidupan.  

Hubungan antara gratitude dengan dimensi personal growth juga menunjukkan 

korelasi positif yang signifikan. Ryff (1989) menyatakan bahwa pertumbuhan pribadi 
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merupakan suatu pertumbuhan yang optimal yang membutuhkan suatu perkembangan 

dari potensi-potensi tiap individu secara berkesinambungan. Kemampuan untuk 

beradaptasi terhadap perubahan hidup membutuhkan adanya perubahan yang terus 

berlangsung dalam diri. Dengan adanya gratitude juga mampu membantu 

mengoptimalkan pertumbuhan diri pribadi yang membutuhkan perkembangan dari 

potensi diri. Menurut Park, Peterson, dan Seligman (2004), salah satu kekuatan diri yang 

positif yang memberikan keuntungan bagi diri individu adalah gratitude. Semakin tinggi 

individu merasakan dan mengungkapkan kebersyukuran dalam hidup, maka akan 

tercapai pula kualitas dari perkembangan potensi-potensi individu itu sendiri secara 

berkesinambungan.  

Selanjutnya, hubungan antara gratitude dengan dimensi environmental mastery 

juga berkorelasi positif yang signifikan. Ryff (1989) mengatakan bahwa individu yang 

memiliki penguasaan lingkungan adalah individu yang memiliki kompetensi, mampu 

mengendalikan kegiatan-kegiatannya yang kompleks sekalipun, serta mampu 

menciptakan lingkungan yang selaras dengan kondisi jiwanya dalam mengatur 

lingkungannya. Dalam keadaan tersebut, tiap individu akan memiliki cara tersendiri 

untuk menguasai lingkungannya. Menurut Kashdan dkk. (2006), rasa syukur (gratitude) 

berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, kegiatan-kegiatan sosial, dan juga berkaitan 

dengan aktivitas yang memotivasi (dalam Wood, Joseph, dan Maltby, 2009). Dengan 

adanya gratitude akan mampu memperkuat diri tiap individu dalam menjalani 

kehidupannya termasuk dalam penguasaan akan lingkungan (environmental mastery).  

Kemudian, hubungan antara gratitude dengan dimensi positive relationship with 

others juga memiliki korelasi positif yang signifikan. Ryff (1989) mendefinisikan 

dimensi positive relationship with others sebagai dimensi yang mencerminkan 
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kemampuan dalam menjalin relasi yang positif seperti adanya empati, afeksi, keakraban, 

serta adanya pemahaman untuk saling memberi dan menerima satu sama lain. Untuk 

menciptakan relasi positif tersebut, dibutuhkan adanya gratitude. Watkins dkk. (2003) 

mengatakan bahwa individu yang bersyukur akan menghargai atau mengapresiasikan 

setiap kontribusi yang diberikan dari orang lain. Dengan adanya hal tersebut dapat 

menjadi kesejahteraan tiap individu yang menjalani relasi dengan orang lain.  

Lalu, banyaknya tuntutan dalam menjalani status sebagai mahasiswa yang kuliah 

sambil bekerja full time memang memberikan dampak positif dan negatif. Namun, 

dengan adanya gratitude yang dirasakan dan dialami, mahasiswa akan lebih mampu 

meningkatkan psychological well being-nya. Ryff (1989) mengatakan bahwa evaluasi 

terhadap pengalaman dapat menyebabkan seseorang menjadi berusaha memperbaiki 

keadaan hidupnya yang akan membuat psychological well-being-nya meningkat. Dalam 

keadaan mahasiswa yang kuliah sambil bekerja full time tersebut, pengevaluasian diri 

yang dilakukan bisa dipengaruhi oleh gratitude-nya. 

Kemudian, alasan mahasiswa UKSW yang kuliah sambil bekerja full time juga 

didasari oleh alasan finansial (faktor ekonomi), yang mana hal ini merujuk pada 

pemuasan kehidupannya dan untuk meningkatkan kesejahteraan psikologisnya. Setiap 

mahasiswa memang memiliki cara tersendiri untuk memenuhi kebutuhan psikologisnya, 

sehingga hal tersebut yang juga dapat memengaruhi psychological well being-nya. 

Cara-cara tersebut seperti dengan rasa syukur (gratitude). Dengan adanya hubungan 

positif antara gratitude dengan psychological well being ini pada mahasiswa yang 

kuliah sambil bekerja full time, hal tersebut yang mampu meningkatkan dan memenuhi 

kebutuhan psikologisnya secara positif serta mahasiswa akan tumbuh dan berkembang 

dengan baik di dalam kehidupannya. 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Mengacu pada hasil penelitian yang telah didapatkan, maka kesimpulan dari 

penelitian ini adalah: 

1. Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara gratitude dengan 

psychological well being. Berdasarkan hasil uji perhitungan korelasi, keduanya 

memiliki (r) sebesar 0.507 dengan signifikansi sebesar 0.002 (p < 0.01) yang 

berarti kedua variabel yaitu gratitude dengan psychological well beingmemiliki 

hubungan yang positif.Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi gratitude, 

maka semakin tinggi psychological well-being pada mahasiswa UKSW yang 

kuliah sambil bekerja full time, begitu juga sebaliknya. Dari hasil perhitungan 

korelasi determinan (D = r
2
) juga, didapatkan hasilsebesar 0.257 yang 

menunjukkan bahwa sumbangan efektif dari gratitude terhadap PWB sebesar 

25.7%. 

2. Data dari kriteria skor hipotetik menunjukkan bahwa sebagian besar subjek 

memiliki tingkat gratitudesebesar 84% dan sebagian besar subjek memiliki 

tingkat psychological well beingsebesar 74% dalam kuliah sambil bekerja full 

timeserta masing-masingnya berada pada kategori tinggi.  

Saran 

Adapun saran yang dapat diberikan oleh peneliti berdasarkan hasil penelitian sebagai 

berikut: 

1. Bagi Mahasiswa UKSW yang Kuliah Sambil Bekerja Full time 

Mahasiswa dapat mempertahankan kebiasaan bersyukur dalam kehidupan 

sehari-hari, sehingga mahasiswa memiliki psychological well being yang semakin baik. 
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2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

a. Peneliti dapat memperbaiki alat ukurseperti penggunaan bahasa dalam 

kalimatagar lebih jelas, singkat, dan padat, serta mudah dipahami partisipan. 

b. Peneliti selanjutnya perlu untuk mengembangkan penelitian ini dengan 

penggalian data yang lebih mendalam dengan menggunakan metode kualitatif 

sehingga peneliti dapat melihat gambaran dari variabel yang ada dan juga 

mempertimbangkan segi usia, jenis kelamin, dan sebagainya. 

c. Peneliti selanjutnya juga dapat melakukan penelitian dengan variabel lain yang 

tidak dibahas dalam penelitian ini dan yang juga dapat memengaruhi 

psychological well-beingseperti faktor makna hidup dan faktor demografis, 

faktor evaluasi terhadap pengalaman hidup dan sebagainya, sehingga 

mendapatkan buktimengenai adanya variabel lain yang dapat meningkatkan 

psychological well-being. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Azwar, S. (2009). Reliabilitas dan validitas. Yogyakarta: Sigma Alpha 

 

_______. (2012). Penyusunan skala psikologi. Edisi 2. Yogyakarta: Pustaka Pelajar 

  

BBC Indonesia. (2015). Mahasiswa yang Bekerja Sambil Kuliah Meningkat [Halaman 

Internet]. Diunduh pada tanggal 19 Januari 2016 

darihttp://www.bbc.com/indonesia/majalah/2015/08/150810_majalah_pendidika

n_mahasiswa 

 

Berk, E. L. (2012). Development Trought The Lifespan. Fifth Edition. Boston: Pearson 

Education Inc. 

 

Badan Pusat Statistik. (2014). Tenaga Kerja [Halaman Internet]. Diunduh pada tanggal 

9 Mei 2016 darihttps://www.bps.go.id/Subjek/view/id/6 

 

Cahyono, W. E. (2014). Pelatihan Gratitude (Bersyukur) untuk Penurunan Stres Kerja 

Karyawan di PT. X.Calyptra:Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya, 

3(1). 

 

Denura, F. (2012). Kuliah Sambil Kerja Tuntutan Ekonomi Atau Belajar Mandiri 

[Halaman Internet]. Diunduh pada tanggal 19 Januari 2016 dari 

http://www.scholae.co/web/read/451/kuliah.sambil.kerja.tuntutan.ekonomi.atau.

belajar 

 

Emmons, R. A., McCullough, M. E. (2003). Counting Blessings Versus Burdens: An 

Experimental Investigation of Gratitude and Subjective Well-Being in Daily 

Life. Journal of Personality and social Psychology, 84(2), 3377-389. Doi: 

10.1036/0022-3514.84.2.377.  

 

Handayani, T. D., Lilik, S., & Agustin W. R. (2011). Perbedaan Psychological Well-

Being Ditinjau Dari Strategi Self-Management Dalam Mengatasi Work-Family 

Conflict Pada Ibu Bekerja.Skripsi. Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran 

Universitas Sebelas Maret. Surakarta.  

 

Kompas. (2009). Edukasi: Di Luar Negeri Kuliah Mesti Sambil Kerja Dong! [Halaman 

Internet]. Diunduh pada tanggal 19 Januari 2016 

darihttp://edukasi.kompas.com/read/2009/04/29/18161967/di.luar.negeri.kuliah.

mesti.sambil.kerja.dong. 

 

Murniasih, F. (2013). Pengaruh Kecerdasan Emosi Dan Rasa Syukur Terhadap 

Psychological Well Being Mahasiswa Yang Kuliah Sambil Bekerja. Skripsi. 

Fakultas Psikologi Universitas Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta. 

 

Park, N., Peterson, C., & Seligman, M. E. P. (2004). Strengths Of Character And Well–

Being. Journal of Social and Clinical Psychology, 23(5), 603-619.  

 

http://www.bbc.com/indonesia/majalah/2015/08/150810_majalah_pendidikan_mahasiswa
http://www.bbc.com/indonesia/majalah/2015/08/150810_majalah_pendidikan_mahasiswa
https://www.bps.go.id/Subjek/view/id/6
http://edukasi.kompas.com/read/2009/04/29/18161967/di.luar.negeri.kuliah.mesti.sambil.kerja.dong
http://edukasi.kompas.com/read/2009/04/29/18161967/di.luar.negeri.kuliah.mesti.sambil.kerja.dong


29 
 

 
 

Putri, O. F. (2012). Hubungan antara Gratitude dengan Psychological Well-Being pada 

Mahasiswa.Skripsi. Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Depok. 

 

Ryff, C. D. (1989). Happiness is everything, or is it? Explorations on the meaning of 

Psychological well-being. Journal of Personality and Social Psychology, 57(6), 

1069-1081. 

 

Santrock, W. J. (2012). Life Span Development (13
th

 ed). New York: The McGraw-Hill 

Companies, Inc.  

 

Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Kuantitatif  Kualitatif dan R & D. Bandung: 

Penerbit Alfabeta 

 

Setiawan, H. & Budiningsih E. T. (2014). Psychological Well-Being Pada Guru 

Honorer Sekolah Dasar Di Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang. Journal 

of Educational Psychology, 3(1). Semarang: Fakultas Ilmu Pendidikan Jurusan 

Psikologi Universitas Negeri Semarang. 

 

Watkins, P.C., Woodward, K., Stone, T., & Kolts, R. L. (2003). Gratitude and 

Happiness: Development of a measure of gratitude, and relationship with 

subjective well-being. Social Behavior and Personality: An International 

Journal, 31(5), 431-452. 

 

Wood, A. M., Joseph, S., & Maltby, J. (2009). Gratitude predicts psychological well-

being above the Big Five facets. Personality and Individual Differences, 46, 

443–447.  

 

 

 


