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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Kesejahteraan Psikologis 

 

1. Definisi Kesejahteraan Psikologis 

Teori mengenai kesejahteraan psikologis pertama kali digagas oleh Ryff 

(1989) yang berawal dari konsep kebahagiaan. Menurut Ryff (1989), 

kesejahteraan psikologis adalah istilah untuk mendeskripsikan kesehatan 

psikologis individu berdasarkan fungsi dari psikologi positif. Selanjutnya Ryff 

(1989) menjelaskan bahwa kesejahteraan psikologis terkait erat dengan 

otonomi, penerimaan diri, hubungan positif dengan orang lain, penguasaan 

lingkungan, dan pertumbuhan pribadi. Peneliti menggunakan teori dari Ryff 

karena teori ini telah menjabarkan kesejahteraan psikologis beserta aspek-aspek 

yang ada dalam variabel penelitian ini. 

Teori ini kemudian dijabarkan oleh Ryan dan Deci (2001) dengan 

kebutuhan dasar psikologis hanya terkait tiga hal saja, yaitu kemandirian 

(autonomy), kompetensi (competence), serta keterkaitan (relatedness). Ryan 

dan Deci (2001) juga membuat klasifikasi kesejahteraan psikologis menjadi dua 

pendekatan, yaitu pendekatan pertama berfokus pada kepuasan hidup serta 

kebahagiaan (hedonic) dan kedua berfokus pada makna dan realisasi diri dan 

mendefinisikan kesejahteraan dengan keberfungsian dalam hidup 

(eudaimonic). Pandangan ini kemudian memunculkan perspektif yang tidak 
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jauh berbeda dengan teori sebelumnya yang dikemukakan oleh Ryff (1989) 

yang menekankan bahwa kesejahteraan psikologis berasal dari kebahagiaan. 

Keyes, Shmotkin dan Ryff (2002) menjelaskan bahwa kesejahteraan 

psikologis tidak hanya berbicara tentang kepuasan hidup dan keseimbangan 

perasan positif dan negatif namun juga menekankan pada potensi individu 

dalam menghadapi tantangan. Sedangkan Wells (2010) juga berpendapat 

bahwa kesejahteraan psikologis adalah sebuah keadaan seseorang yang sehat 

secara psikologis sehingga berpengaruh secara positif terhadap kehidupannya 

serta pikiran positif akan membuat orang menjadi bahagia. Kedua teori ini 

memiliki kesamaan, yaiutu dimana kedua teori ini menekankan pada 

kemampuan dan perasaan positif individu di dalam menyikapi berbagai 

tantangan akan melahirkan sebuah kebahagiaan yang akan dirasakan oleh 

individu tersebut. 

Menurut Razulzada (2007) mendeskripsikan individu yang mempunyai 

kesejahteraan psikologis akan memiliki kehangatan dan dapat dipercaya di 

dalam hubungan interpersonalnya, merasa bahwa dirinya berkembang secara 

individu, memiliki tujuan hidup yang jelas, merasa bahwa individu dapat 

melakukan sesuatu dengan lingkungannya untuk memenuhi kebutuhannya 

sendiri, dan sanggup melakukan suatu hal berdasarkan nilai-nilai internal yang 

ada pada dirinya tanpa dipengaruhi oleh nilai-nilai dari orang lain. Teori ini 

kemudian menjadi teori pendukung dari teori-teori sebelumnya yang 

menyimpulkan bahwa kesejahteraan psikologis adalah kemampuan individu di 
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dalam mengatasi tantangan eksternal dengan nilai-nilai yang dimiliki yang akan 

melahirkan sebuah kebahagiaan bagi individu tersebut. 

Menurut ulasan di atas dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan psikologis 

merupakan keadaan psikologis individu yang mampu memahami kondisi diri, 

memiliki hubungan positif dengan lingkungannya, mampu mengembangkan 

diri, dan mampu melakukan sesuatu berdasarkan nilai-nilai internal tanpa 

dipengaruhi oleh nilai-nilai eksternal. Jika hal tersebut mampu dipenuhi dengan 

baik maka akan berpengaruh positif dan membuat individu menjadi bahagia. 

2. Aspek Kesejahteraan Psikologis 

Menurut Ryff (1989) kesejahteraan psikologis terdiri dari enam aspek, yaitu: 

a. Penerimaan diri (self acceptance) 

Individu yang memiliki sikap dan penerimaan yang positif terhadap 

dirinya sendiri, mengakui adanya aspek negatif dan positif di dalam dirinya 

dan menghadapi masa lalu dengan sikap dan perasaan positif maka 

inidividu tersebut memiliki kesejahteraan psikologi yang baik. 

b. Tujuan Hidup (purpose in life) 

Individu yang memiliki sikap dan peraasan positif pasti memiliki misi, 

tujuan dan arah hidup yang digunakan untuk memaknai pengalaman hidup 

masa kini dan masa lalunya. Begitu pula sebaliknya jika individu yang tidak 

memiliki arah dan tujuan hidup maka individu tersebut memiliki sedikit 

cita-cita dan tidak dapat memaknai pengalaman hidup yang didapatkan 

sebelumnya.  



21 

 

c. Hubungan positif dengan orang lain (positive relations with others) 

Salah satu komponen kesehatan mental adalah kemampuan untuk 

mencintai. Seseorang yang memiliki kesejahteraan psikologis yang baik 

jika ia memiliki hubungan yang hanga dengan orang lain, memiliki sikap 

empati, serta memahami arti memberi dan menerima dalam sebuah 

hubungan. 

d. Kemandirian (autonomy) 

Kemampuan indivdu didalam meyakini nilai internal, dapat 

menentukan tujuan pribadi secara mandiri, dan memiliki kemampuan untuk 

mengatur serta mengevaluasi diri dalam berprilaku sesuai dengan standar 

priadi. 

e. Penguasaan lingkungan (environmental mastery) 

Pengelolaan tuntuntan-tuntutan eksternal dalam kehidupan sehari-hari 

merupakan salah satu komponen kesejahteraan psikologis. Individu yang 

memiliki kemampuan yang baik di dalam mengelola dan mengendalikan 

segala aktivitas eksternal yang sesuai dengan kebutuhan pribadi merupaka 

individu yang memiliki kesejahteraan psikologis yang tinggi. Individu yang 

memiliki penguasaan lingkungan yang baik maka individu tersebut dapat 

memanfaatkan kesempatan yang ada dilingkungan sekitar 
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f. Pengembangan pribadi (personal growth) 

Merupakan kemampuan didalam menyadari potensi serta bakat yang ada 

dan mampu untuk merealisasikan hal tersebut, dan melakukan evaluasi 

serta perbaikan didalam hidupnya setiap saat. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penerimaan diri, 

tujuan hidup, hubungan positif dengan orang lain, kemandirian, penguasan 

lingkungan, dan pengembangan pribadi merupakan komponen penting didalam 

kesejahteraan psikologis 

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kesejahteraan Psikologis 

Ryff (1989) mengklasifikasikan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi 

kesejahteraan psikologis, diantaranya : 

a. Usia 

 Terdapat perbedaan antara usia seseorang dengan kesejahteraan psikologis 

yang di miliki, hal ini di karenakan terdapat beberapa aspek kesejahteraan 

psikologis yang akan cenderung meningkat seiring dengan bertambahnya 

usia seseorang, seperti kemandirian dan penguasan lingkungan. 

b. Jenis Kelamin 

 Dalam beberapa studi telah terbukti jika terdapat perbedaan kesejahteraan 

psikologis dengan jenis kelamin, di mana perempuan memiliki kemampuan 

yang lebih tinggi dari pada laki-laki di bidang menjaga hubungan dengan 

orang lain dan pengembangan pribadi. 

 



23 

 

c. Status sosial ekonomi 

 Perbedaan status sosial ekonomi juga menjadi salah satu faktor yang dapat 

mempengaruhi kesejahteraan psikologis individu. Seseorang yang memiliki 

status pekerjaan yang tinggi akan mempunyai kesejahteraan psikologis yang 

baik. 

d. Budaya 

 Kesejahteraan psikologis juga dapat dipengaruhi oleh budaya masyarakat. 

Terdapat perbedaan budaya antara masyarakat yang memiliki budaya yang 

orientasinya pada individualisme dan masyrakat yang  memiliki budaya 

bersifat kolektif. 

e. Smartphone 

Park dan Lee (2012) yang menyatakan jika penggunaan smartphone dapat 

mempengaruhi hubungan sosial dan dukungan sosial. Individu yang 

menggunakan smartphone juga akan cenderung memiliki tingkat depresi dan 

kesepian yang rendah. Hal ini dikarenakan individu mampu membina 

hubungan yang hangat dengan orang lain. Zulkefly dan Baharudin (2012) 

menyatakan jika mahasiswa yang menghabiskan banyak waktu dengan 

smartphone mereka lebih rentan terhadap gangguan psikologis.  

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi 

keesejahteraan psikologis adalah usia, jenis kelamin, status sosial ekonomi, 

budaya dan penggunaan smartphone. Peneliti akan menggali lebih jauh 

mengenai faktor penggunaan smartphone ini. 
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B. Intensitas Penggunaan Smarphone 

1. Definisi Intensitas Penggunaan Smartphone 

Intensitas sebagai suatu sifat kuantitatif dari suatu penginderaan yang 

berhubungan dengan intensitas perangsangnya (Chaplin, 2008). Menurut Del 

Barrio (Ghaida, 2012) intensitas merupakan banyaknya kegiatan yang 

dilakukan oleh seseorang. Perilaku spesifik yang berkaitan dengan penelitian 

ini adalah penggunaan smartphone.  

Becker (2010) menyatakan bahwa smartphone adalah telepon yang 

menyatukan berbagai kemampuan yang dapat befungsi seperti sebuah 

komputer dengan menawarkan berbagai macam fitur yang menarik. Hal yang 

serupa juga dikemukakan oleh Rittinghouse dan Ransome (2010) menilai 

smartphone adalah perangkat telepon portable yang berukuran lebih kecil 

dari sebuah komputer sehingga dapat dibawa kemanapun. Smartphone atau 

ponsel pintar adalah salah satu produk teknologi yang memiliki keterampilan 

yang dapat mendukung kegiatan manusia. Menurut Rosen, Whaling, Carrier, 

Cheever dan Rokkum (2013) pengguna smartphone akan memeriksa 

smartphone mereka lebih dari satu kali pada tiap jamnya untuk mengetahui 

apa saja pemberitahuan yang masuk, baik dari e-mail , komentar pada media 

sosialnya dan untuk menggunakan internet. 
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Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa intensitas 

penggunaan smartphone adalah bentuk kuantitas penggunaan smartphone 

didasarkan pada usaha yang dilakukan oleh individu untuk memenuhi 

kebutuhannya dan didasarkan pada durasi, frekuensi, penghayatan dan 

perhatian dari penggunaannya.  

2. Aspek-aspek Intensitas Penggunaan Smartphone 

 Del Barrio (Ghaida, 2012) menjelaskan unsur atau aspek yang dapat 

membetuk intesitas, diantaranya adalah: 

a. Durasi (Duration) 

 Durasi adalah lamanya waktu yang individu gunakan untuk 

melakukan aktvitas yang diinginkan. 

b. Frekuensi (Frequency) 

  Frekuensi adalah seberapa sering individu melakukan aktivitas 

perilakunya. Semakin sering seseorang melakukan aktivitasnya maka 

semakin tinggi frekuensi aktivitas perilaku tersebut. 

c. Perhatian (Attention) 

  Seseorang yang memiliki perhatian pada sebuah aktivitas tertentu akan 

jauh lebih intensif dilakukan jika dibandingkan dengan sebuah aktivitas 

yang tidak dibarengi dengan perhatian yang lebih. Misalnya seperti, 

individu lebih memberi atensi kepada smartphone nya dibandingkan 

dengan lingkungan di sekitarnya. 
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d. Penghayatan (Comprehension) 

  Penghayatan merupakan sebuah pemahaman ataupun penyerapan 

informasi yang dinikmati dan akan disimpan oleh seseorang dan dijadikan 

sebagai pengetahuan dan pengalaman. Misalnya seperti, individu 

menggunakan smartphone untuk mencari informasi yang diinginkannya. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa aspek dari intensitas 

penggunaan smartphone adalah durasi, frekuensi, perhatian, dan penghayatan. 

C. Hubungan Antara Intensitas Penggunaan Smartphone dan Kesejahteraan 

Psikologis Pada Mahasiswa 

Smartphone memiliki berbagai macam dampak pada penggunanya. Terdapat 

dampak negatif dan positif. Dampak negatif dari penggunaan smartphone di 

antaranya adalah berpengaruh pada hubungan pada orang lain, penguasan 

lingkungan. 

Penelitian yang dilakukan Adriana dan James (Prakoso, 2017) menunjukkan 

bahwa kemajuan smartphone telah berdampak secara signifikan pada 

perkembangan sosial dan emosional para penggunanya. Salah satu dampak 

negatifnya yaitu komunikasi dengan orang di sekitarnya menjadi berkurang 

karena lebih fokus pada smartphone dibandingkan berinteraksi langsung, inilah 

yang mengakibatkan individu menjadi kurang peka dan terbuka dengan 

lingkungan disekitarnya. Hal ini senada dengan yang dikemukakan oleh Ghaida 

(2012) yang meneliti bahwa mahasiswa yang menggunakan smartphone akan 
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cenderung tidak perhatian terhadap lingkungannya sehingga menurunkan 

komunikasi interpersonalnya.  

Ketiadaan perhatian pada lingkungan sekitar menandakan bahwa individu 

tersebut mengalami ketidakmampuan dirinya dalam menguasai lingkungannya, 

sedangkan individu yang memiliki kesejahteraan psikologis yang baik tentu saja 

mampu mengelola dan mengendalikan segala aktivitas eksternal yang sesuai 

dengan kebutuhan pribadi dan mampu memanfaatkan kesempatan yang ada di 

lingkungan sekitar. Jika individu tersebut terlalu menaruh perhatian pada 

smartphone nya dan mengabaikan lingkungan sekitarnya maka individu tersebut 

memiliki kesejahteraan psikologis yang rendah. 

Selain tidak mampu menguasai lingkungan di sekitarnya, individu yang 

terlalu menaruh perhatian lebih pada smartphone nya akan mengabaikan 

hubungan positifnya dengan orang lain karena tidak mampu berkomunikasi 

interpersonal secara baik dengan orang di sekitarnya. Tertadian (2012) 

mengatakan jika individu lebih menaruh perhatian kepada smartphone mereka 

sehingga mereka tidak tertarik untuk berinteraksi atau tidak tertarik pada 

pembicaraan orang di sekitarnya. Sehubungan dengan menurunnya komunikasi 

interpersonal terdapat juga penelitian yang menunjukkan terdapat hubungan 

antara media sosial dengan kesejahteraan psikologis. Menurut Cramer dan Inkster 

(2017) media sosial mampu memberikan tekanan psikologis karena dapat 

memberikan harapan yang tidak realistik dan membuat kepercayaan diri yang 
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rendah. Semakin sering seseorang membuka media sosial maka akan semakin 

besar perasaan depresi dan cemas. 

Permasalahan yang sering dijumpai terkait dengan intensitas 

penggunaan smartphone adalah cukup banyak individu yang tidak mampu 

untuk mengendalikan penggunaan smartphone mereka. Semakin lama seorang 

mahasiswa menggunakan smartphone nya maka akan berdampak pada keadaan 

psikologis mahasiswa tersebut. Przybylski dan Weinsten (2017) mengatakan 

bahwa durasi ideal dalam menggunakan gadget adalah 257 menit atau sekitar 

4 jam 17 menit perharinya. Penggunaan di atas durasi tersebut barulah gadget 

dianggap mengganggu kinerja otak. 

Penggunaan smartphone yang dapat mempengaruhi kesehatan 

psikologis juga dapat berasal dari konten yang diakses oleh seseorang melalui 

smartphonenya. Menurut Cramer dan Inkster (2017) media sosial mampu 

memberikan tekanan psikologis karena dapat memberikan harapan yang tidak 

realistik dan membuat kepercayaan diri yang rendah. Semakin sering seseorang 

membuka media sosial maka akan semakin besar perasaan depresi dan cemas. 

Media sosial yang termasuk dalam penelitian ini adalah Youtube, twitter, 

facebook, snapchat, dan instagram. Pratama (2017) juga menyatakan jika 

penggunaan game online di smartphone dapat menyebabkan prestasi akademik 

mahasiswa menjadi menurun. 
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Berdasarkan penjeleasan di atas, maka dapat disimpulkan jika intensitas 

penggunaan smartphone dapat mempengaruhi kesejahteraan psikologis. 

Kemampuan untuk bisa menerima keadaan dirinya sendiri, memiliki tujuan hidup 

yang pasti, mampu menjalin hubungan yang positif dengan orang lain, mandiri, 

memiliki kemampuan untuk menguasai lingkungannya serta dapat 

mengembangkan pribadi menjadi lebih baik lagi akan menjadi penentu seberapa 

baik kesejahteraan psikologis yang dimiliki oleh seorang mahasiswa yang 

memiliki smartphone. 

D. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah, ada hubungan yang negatif antara 

intensitas penggunaan smartphone dan kesejahteraan psikologis pada mahasiswa 

Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya. Semakin tinggi intensitas 

penggunaan smartphone maka akan semakin rendah kesejahteraan psikologis. 

Sebaliknya, jika intensitas penggunaan smartphone semakin rendah maka akan 

semakin tinggi kesejahteraan psikologis mahasiswa. 

 

 

 

 

 

 


