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Abstrak 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh bersyukur terhadap kesejahteraan psikologis 
santriwati yang dimediasi oleh kebahagiaan. Populasi penelitian adalah kelas XI SMK Pondok Pesantren 
Al-Amanah Tangerang Selatan yang berjumlah 50 orang santriwati, dengan teknik pengambilan sampel 
yaitu teknik sampling jenuh (sensus). Pada penelitian ini kesejahteraan psikologis merupakan dependent 
variable, bersyukur merupakan independent variable dan kebahagiaan merupakan intervening variable. 
Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala kebahagiaan, skala bersyukur, dan skala 
kesejahteraan psikologis dengan model skala likert. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh 
langsung bersyukur melalui kebahagiaan terhadap kesejahteraan psikologis sebesar -0,102, dan pengaruh 
tidak langsung bersyukur melalui kebahagiaan terhadap kesejahteraan psikologis sebesar 0,156 (0,261 x 
0,600). Dengan demikian pengaruh total yang diberikan bersyukur terhadap kesejahteraan psikologis 
adalah 0,054 (-0.102+ 0,156), dimana pengaruh tidak langsung lebih besar dari pengaruh langsung. 
Bersyukur dan Kebahagiaan memberikan kontribusi sebesar 33,8 % terhadap kesejahteraan psikologis 
santriwati di masa pandemi, dimana 66,2 % disumbangkan oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam 
penelitian ini.  
Kata kunci : kesejahteraan psikologis, kebahagiaan, bersyukur.  
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Pendahuluan 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk 

menguji pengaruh bersyukur terhadap 

kesejahteraan psikologis santriwati yang 

dimediasi oleh kebahagiaan. Bahwa mutlak 

dibutuhkan bagi santriwati yang sedang 

‘mondok’ untuk memiliki kesejahteraan 

psikologis saat sedang menuntut ilmu di 

pesantren. Ketika kecemasan meningkat di 

tengah pandemi Covid-19, kegelisahan akan 

kondisi kesehatan keluarga meningkat pula, 

sementara akses informasi, atau bahkan 

untuk bertemu dengan keluarga semakin 

terbatas. Diener, dkk (dalam Harimukthi & 

Dewi, 2014) menjelaskan bahwa 

kesejahteraan psikologis merupakan suatu 

yang penting, karena memiliki kesejahteraan 

psikologis yang tinggi akan mendukung 

kesehatan yang lebih baik, memperpanjang 

umur, meningkatkan usia harapan hidup, 

dan menggambarkan kualitas hidup dan 

fungsi individu. 

 Covid-19 menyerang Indonesia sejak 

Februari 2020, kondisi ini mengharuskan 

orang-orang untuk menghentikan aktivitas 

di luar rumah, juga membatasi kontak sosial. 

Di masa pandemi Covid -19 ini, semua 

kegiatan terpaksa dilakukan dari rumah 

masing-masing seperti bekerja dari rumah 

(work from home), belajar dari rumah secara 

daring, dan lainnya. Merujuk pada penelitian 

Hasanah dkk (2020) bahwa pelajar dan 

mahasiswa merasa jenuh, karena terus 

menerus berada di rumah dan tidak 

memahami materi pelajaran sepenuhnya 

ketika belajar daring. Pembelajaran jarak 

jauh membutuhkan adaptasi tersendiri, baik 

bagi sekolah reguler dan tidak terkecuali 

pondok pesantren.  

 Penelitian oleh  Murtadlo (2020) 

terhadap anak santri yang belajar secara 

daring di Pondok Pesantren An-Nahdah 

Depok menunjukkan bahwa respon anak 

santri secara umum dalam pembelajaran 

daring belum menggembirakan. 

Ditambahkan bahwa pembelajaran daring 

dalam prakteknya belum dapat 

dikembangkan menjadi pembelajaran yang 

efektif.  Pendidikan di pesantren memiliki 

permasalahan tersendiri, terlebih dengan 

pembelajaran daring.  Permasalahan yang 

dihadapi dalam pembelajaran daring di 

pesantren antara lain: permasalahan kultur 

pesantren yang belum memberikan akses 

yang banyak dalam penggunaan gadget di 

lingkungan pondok, keterbatasan kuota 

internet yang dimiliki santri, kesiapan guru 

dalam memberikan pembelajaran online, 

tidak adanya buku pedoman pembelajaran 

online, dan aspek siswa atau santrinya yang 

kurang dapat menikmati pembelajaran 

online. Berdasarkan fenomena yang penulis 

temukan, santriwati kelas XI SMK Pondok 

Pesantren Al-Amanah merasa kesulitan 

dengan sistem pembelajaran online karena 

banyaknya kendala. Ditambahkan pula 

bahwa, santriwati tidak dapat bertemu 

dengan keluarga karena beberapa orang tua 

memilih untuk tidak berkunjung demi 

menjaga kebaikan bersama. Kendala 

finansial juga membuat beberapa santriwati 

hampir pulang ke rumah dan tidak 

melanjutkan pendidikan di pesantren. 

 Sejumlah kendala tersebut di atas 

berpotensi menghalangi pertumbuhan 
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kesejahteraan psikologis bagi santriwati. 

Sebagaimana disampaikan oleh Ryff (1989), 

bahwa kesejahteraan psikologis (psychologi-

cal well being) merupakan keadaan di mana 

seseorang memenuhi kebutuhan-kebutuhan 

untuk menjadi sehat secara psikologis. 

Santriwati yang sehat secara psikologis akan 

dapat memaksimalkan potensi dirinya oleh 

karena telah tercukupinya pemenuhan 

kebutuhan afeksi dan kebutuhan psikologis 

lainnya. Kondisi tersebut memungkinkan 

pertumbuhan kepribadian yang matang 

dalam menghadapi berbagai macam kendala 

dalam hidup selanjutnya. 

  Ryff & Keyes (1995) mengemukakan 

bahwa kesejahteraan psikologis adalah 

kemampuan individu untuk dapat 

memenuhi dimensi-dimensi kesejahteraan 

psikologis yaitu penerimaan diri, hubungan 

yang positif dengan orang lain, kemandirian, 

penguasaan lingkungan, tujuan hidup, dan 

pertumbuhan pribadi. Berbagai faktor yang 

dapat berpengaruh terhadap peningkatan 

kesejahteraan psikologis diantaranya adalah 

faktor psikososial (regulasi emosi, 

kepribadian, tujuan pribadi, strategi coping, 

dan spiritualitas) (Ryff & Springer, 2008), 

bersyukur (McCullough, Emmons & Tsang, 

2002; Aisyah & Chisol, 2018), kebahagiaan 

(Atikasari, 2021; Ghasempour dkk, 2013), 

trait mindfulness (Dyah & 

Fourianalistyawati, 2018), self-compassion 

(Phillips & Ferguson, 2012), pemaafan 

(Wulandari & Megawati, 2019), dukungan 

sosial (Pradana & Kustanti, 2017) dan 

religiusitas (Atikasari, 2021). Penelitian ini 

fokus pada pengaruh bersyukur dimediasi 

kebahagiaan terhadap kesejahteraan 

psikologis. 

 Teori bersyukur oleh Roberts (2004), 

menyatakan bahwa bersyukur adalah 

tentang pemberi, hadiah, penerima, dan 

sikap pemberi dan penerima terhadap satu 

sama lain. Seseorang yang menerapkan 

kebersyukuran dalam hidupnya cenderung 

akan fokus pada kontribusi positif orang lain 

yang berpengaruh pada kesejahteraannya, 

bukan membandingkan dengan kehidupan 

orang lain yang dapat menimbulkan iri hati, 

(McCullough, Emmons & Tsang, 2002). Oleh 

karenanya menerapkan kemampuan untuk 

dapat bersyukur dalam hidup santriwati 

akan mendukung pemerolehan 

kesejahteraan psikologisnya. 

 Para peneliti psikologi positif (dalam 

Nelson-Coffey, 2020) telah menemukan 

bahwa kebersyukuran dan kebahagiaan 

selalu berkorelasi kuat. Selain itu, 

kebahagiaan disebabkan oleh emosi positif 

yang sering dirasakan individu yang 

dikombinasikan dengan makna dan tujuan 

yang lebih dalam. Hal ini menyiratkan pola 

pikir positif dan pandangan yang optimis 

untuk masa depan (Seligman, 2005). 

Furnham (dalam Fadhillah, 2016) 

berpendapat bahwa kebahagiaan 

merupakan bagian dari kesejahteraan, 

kepuasan hidup atau sama dengan tidak 

terdapatnya tekanan psikologis. Hal tersebut 

menyiratkan bahwa kebersyukuran, yang 

dipengaruhi oleh kebahagiaan akan 

mendukung kesejahteraan seseorang, 

kepuasan hidupnya, dimana melepaskan 

tekanan psikologis, seperti kecemasan, atau 
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bahkan stres dan hambatan psikologis 

lainnya. 

 

Kajian Literatur 

Kesejahteraan Psikologis 

 Kesejahteraan psikologis menurut 

Ryff dan Keyes (dalam Revelia, 2019) adalah 

pencapaian penuh dari potensi psikologis 

seseorang dan suatu keadaan ketika individu 

dapat menerima kekuatan dan kelemahan 

diri apa adanya, memiliki tujuan hidup, 

mengembangkan relasi positif, menjadi 

pribadi yang mandiri, mampu 

mengendalikan lingkungan dan terus 

bertumbuh secara personal. Newman 

(dalam Nurhidayah & Agustini, 2012) 

menyatakan bahwa kesejahteraan psikologis  

bergantung pula pada kemampuan untuk 

mengatur atau terus terlibat dalam peran 

dan kegiatan yang berharga. Pendapat lain 

yang dikemukakan oleh Huppert (2009) 

bahwa kesejahteraan psikologis adalah 

hidup yang berjalan dengan baik. Hal ini 

merupakan kombinasi dari perasaan yang 

baik dan berfungsi secara efektif. Individu 

dengan kesejahteraan psikologis yang tinggi 

memiliki perasaan senang, mampu, 

mendapat dukungan dan puas dengan 

kehidupannya. 

 

Faktor–faktor yang Mempengaruhi 

Kesejahteraan Psikologis 

 Merujuk pada beberapa literatur 

dan hasil penelitian, faktor – faktor yang 

mempengaruhi Kesejahteraan psikologis 

pada individu antara lain adalah sebagai 

berikut :  

1) Usia 

     Dalam penelitian (Ryff & Keyes, 

1995) ditemukan bahwa perbedaan 

usia ternyata memiliki pengaruh 

terhadap perbedaan dimensi-

dimensi Kesejahteraan psikologis. 

Selanjutnya Ryff dan Singer (dalam 

Lakoy, 2009) menemukan bahwa 

beberapa dimensi Kesejahteraan 

psikologis, seperti penguasaan 

lingkungan dan otonomi cenderung 

meningkat seiring dengan 

bertambahnya usia, dari dewasa 

muda hingga dewasa akhir. 

Sebaliknya pada dimensi 

pertumbuhan pribadi dan dimensi 

tujuan hidup cenderung menurun 

dari usia dewasa muda hingga 

dewasa akhir.  

     Individu yang berada dalam usia 

dewasa muda memiliki skor yang 

tinggi dalam dimensi pertumbuhan 

pribadi, penerimaan diri, dan tujuan 

hidup sementara pada dimensi 

hubungan positif dengan orang lain, 

penguasaan lingkungan, dan 

otonomi memiliki skor rendah, 

selanjutnya bagi individu yang 

berada dalam usia dewasa madya 

memiliki skor yang tinggi dalam 

dimensi penguasaan lingkungan, 

otonomi, dan hubungan positif 

dengan orang lain sementara pada 

dimensi pertumbuhan pribadi, 

tujuan hidup, dan penerimaan diri 

mendapat skor rendah Ryff dalam 

(Ryan & Deci, 2001). 

2) Jenis Kelamin 
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     Menurut Ryff dalam penelitiannya 

menemukan bahwa perbedaan jenis 

kelamin mempengaruhi dimensi 

Kesejahteraan psikologis. Ditemukan 

perempuan memiliki kemampuan 

yang lebih tinggi dalam membina 

hubungan yang positif dengan orang 

lain serta memiliki pertumbuhan 

pribadi yang lebih baik daripada pria. 

Ryff & Singer dalam (Tenggara dkk., 

2008) dalam penelitiannya 

mengungkapkan bahwa jenis 

kelamin berpengaruh terhadap 

adanya perbedaan yang signifikan 

pada dimensi hubungan positif 

dengan orang lain dan dimensi 

pertumbuhan pribadi.  

     Merujuk pada keseluruhan 

perbandingan usia (usia 25-39, usia 

40-59, usia 60-74), wanita 

menunjukkan angka Kesejahteraan 

psikologis yang lebih tinggi dari pada 

pria. Sementara keempat aspek 

Kesejahteraan psikologis lainnya 

tidak menunjukkan perbedaan yang 

signifikan (Ryff & Singer dalam 

Tenggara dkk., 2008). 

3) Status Sosial Ekonomi  

     Status sosial ekonomi juga 

berpengaruh terhadap 

Kesejahteraan psikologis seseorang. 

Penelitian oleh (Wilkinson dkk., 

2000) menemukan bahwa ketidak 

setaraan status sosial ekonomi pada 

suatu negara berkembang dapat 

dikaitkan dengan ketidak setaraan 

kesehatan mental individu di 

dalamnya dimana hal ini akan 

berakibat terhadap kesejahteraan 

seseorang maupun komunitas. 

Selanjutnya, status sosial ekonomi 

berhubungan dengan dimensi 

penerimaan diri, tujuan hidup, 

penguasaan lingkungan dan 

pertumbuhan diri (Ryan & Deci, 

2001). 

4) Budaya  

     Ryff dan Singer (dalam Lakoy, 

2009) menemukan bahwa adanya 

perbedaan Kesejahteraan psikologis 

antara masyarakat yang memiliki 

budaya yang berorientasi pada 

individualisme dan kemandirian 

seperti dalam dimensi penerimaan 

diri atau otonomi lebih menonjol 

dalam konteks budaya barat. 

Sementara itu masyarakat yang 

memiliki budaya yang berorientasi 

kolektifitas dan saling 

ketergantungan dalam konteks 

budaya timur seperti yang termasuk 

dalam dimensi hubungan positif 

dengan orang yang bersifat 

kekeluargaan. 

5) Dukungan Sosial  

     Dukungan sosial merupakan 

gambaran dari berbagai ungkapan 

perilaku mendukung kepada seorang 

individu berupa rasa nyaman, 

perhatian, atau pertolongan yang 

diterima dari orang-orang yang 

cukup bermakna dalam hidupnya, 

seperti pasangan, keluarga, maupun 

teman. Dukungan sosial yang 

diberikan tersebut dapat 

memberikan bantuan untuk individu 
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dalam mencapai tujuan dan 

kesejahteraan hidupnya (Ramadhani 

dkk., 2016). Individu yang 

mendapatkan dukungan sosial 

memiliki tingkat Kesejahteraan 

psikologis yang tinggi (Kartikasari, 

2013). 

 

Bersyukur 

 Bersyukur (gratitude) dapat diartikan 

sebagai kecenderungan umum untuk 

menyadari dan merespon dengan emosi 

bersyukur terhadap kebaikan orang lain 

dalam pengalaman positif dan apa yang 

diperoleh individu (McCullough, Emmons, & 

Tsang, 2003).  Peterson & Seligman (2004), 

mengemukakan definisi kebersyukuran 

sebagai rasa terima kasih dan bahagia 

sebagai respon penerimaan karunia, entah 

karunia tersebut merupakan keuntungan 

yang terlihat dari orang lain ataupun momen 

kedamaian yang ditimbulkan oleh keindahan 

alamiah. Di sisi lain, Wood (2009) 

menyatakan kebersyukuran adalah sebagai 

bentuk ciri pribadi yang berpikir positif, 

mempresentasikan hidup menjadi lebih 

positif. Lalu, kebersyukuran dapat 

dimanifestasikan dalam perasaan-perasaan 

positif yang merupakan senang dan bahagia 

(Hambali, Meiza & Fahmi, 2015). 

 

Kebahagiaan 

Kebahagiaan adalah salah satu bagian 

penting dalam kehidupan individu dan 

merupakan suatu kondisi yang sangat ingin 

dicapai oleh semua orang dari berbagai 

umur dan lapisan masyarakat (Argyle, 2001). 

Rusydi (2007) menyebutkan bahwa 

kebahagiaan merupakan sekumpulan 

perasaan yang dapat dirasakan berupa 

perasaan senang, tentram, dan memiliki 

kedamaian. Definisi lebih lanjut 

dikemukakan oleh Seligman (dalam 

Wahidin, 2017) yaitu kebahagiaan sebagai 

perasaan positif dan kegiatan positif tanpa 

unsur paksaan sama sekali dari kondisi dan 

kemampuan seseorang untuk merasakan 

emosi positif di masa lalu, masa depan dan 

masa sekarang. Sementara itu, kebahagiaan 

bukan hanya berkisar pada fenomena 

perasaan senang, baik atau luar biasa yang 

dialami, tetapi juga merasa baik secara 

keseluruhan yakni sosial, fisik, emosional, 

dan psikologis (Froh, Bono, & Emmons, 

2011). 

 

Metode Penelitian 
 Penelitian ini menggunakan tiga 

variabel yaitu kebahagiaan, bersyukur, dan 

kesejahteraan psikologis dengan populasi 50 

santriwati. Pada penelitian ini kesejahteraan 

psikologis merupakan dependent variable, 

bersyukur merupakan independent variable 

dan kebahagiaan merupakan intervening 

variable. Pengumpulan data menggunakan 

skala Likert dan teknik pengambilan sampel 

menggunakan teknik sensus. Analisa data 

penelitian mempergunakan bantuan 

program komputer SPSS (Statistical Product 

and Service Solution) version SPSS 24.0 for 

Windows. 

 

Hasil dan Pembahasan  

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

ada pengaruh bersyukur secara langsung 
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dan tidak signifikan terhadap kebahagiaan 

sebesar 0,261 dengan signifikansi sebesar 

0,067 > 0,05. Kemudian ada pengaruh 

bersyukur secara langsung dan tidak 

signifikan terhadap kesejahteraan psikologis 

sebesar -0,102 dengan signifikansi sebesar 

0.710 > 0,05. Selanjutnya ada pengaruh 

Kebahagiaan secara langsung dan signifikan 

terhadap kesejahteraan psikologis sebesar 

0,600 dengan signifikansi sebesar 0,000 < 

0,05. Dengan demikian, ada pengaruh 

langsung bersyukur melalui kebahagiaan 

terhadap kesejahteraan psikologis sebesar -

0,102, dan pengaruh tidak langsung 

bersyukur melalui kebahagiaan terhadap 

kesejahteraan psikologis sebesar 0,156 

(0,261 x 0,600). Dengan demikian pengaruh 

total yang diberikan bersyukur terhadap 

kesejahteraan psikologis adalah 0,054 (-

0.102+ 0,156), dimana pengaruh tidak 

langsung lebih besar dari pengaruh 

langsung. Dimana Kontribusi Bersyukur dan 

Kebahagiaan terhadap PWB yaitu sebesar 

33,8 % (R Square = 0,338 x 100%), sementara 

66,2 % lainnya disumbangkan oleh faktor 

yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

 Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa ada pengaruh bersyukur dengan 

kesejahteraan psikologis sesuai dengan hasil 

penelitian McCullough, Emmons & Tsang, 

(2002); Aisyah & Chisol, (2018). Bahwa 

individu yang mengembangkan  rasa syukur 

dalam hidupnya akan berkontribusi 

terhadap kesejahteraannya. Hasil penelitian 

ini menunjukkan bahwa ada pengaruh 

bersyukur dengan kebahagiaan sesuai 

dengan hasil penelitian Nada (2018); 

Prabowo & Laksmiwati (2020); Witvliet dkk 

(2018); dan Lubis (2019). Bahwa Rasa 

bersyukur mampu membuat individu 

merasa semakin tenang, sabar, dan memiliki 

perasaan yang lebih damai sehingga merasa 

lebih baik dalam menjalani kehidupan. 

Selain itu individu tersebut cenderung tidak 

materialistik dan menunjukkan lebih banyak 

sikap prososial di mana individu akan 

cenderung menunjukkan empati dan lebih 

mudah merasa bahagia karena timbul 

perasaan sanggup untuk berbagi dengan 

orang lain akan memberikan perasaan 

bahwa ia masih bermanfaat dan dibutuhkan. 

Selain itu, hasil penelitian ini menunjukkan 

pula bahwa ada pengaruh kebahagiaan 

dengan kesejahteraan psikologis, dimana 

sesuai dengan hasil penelitian Atikasari 

(2021); Ghasempour dkk, (2013). Bahwa 

individu yang bahagia mampu 

mengembangkan dirinya dan mudah untuk 

menjalin hubungan dengan orang lain serta 

memiliki tujuan hidup yang terencana, 

dimana hal tersebut menunjukkan 

kesejahteraan psikologisnya. 

 

Kesimpulan dan Saran 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

ada pengaruh bersyukur secara langsung 

dan tidak langsung terhadap kesejahteraan 

psikologis santriwati di masa pandemi yang 

dimediasi oleh kebahagiaan, dimana 

pengaruh tidak langsung lebih besar dari 

pengaruh langsung. Bagi peneliti selanjutnya 

yang tertarik dalam melakukan penelitian 

tentang kesejahteraan psikologis, 

diharapkan dapat melakukan penelitian 

lanjutan dengan faktor lain yang belum 
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diteliti dalam penelitian ini. Selain itu, 

peneliti selanjutnya disarankan untuk 

melakukan penelitian dengan menggunakan 

subyek yang berbeda, misalnya pada 

mahasiswa perantauan di luar negeri yang 

bekerja part-time, yang mendapatkan 

beasiswa penuh. 
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