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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang terjadi diseluruh dunia, 

baik di negara maju maupun negara berkembang. Menurut laporan Asean-China-

UNDP Report on Financing the Sustainable Development Goals (SDG) in ASEAN, 

Asia Tenggara adalah kawasan negara berkembang yang sebagian besar 

penduduknya hidup di bawah garis kemiskinan. Laporan tersebut menyebutkan, 

terdapat 36 juta orang miskin di kawasan Asia Tenggara, dimana 90 persennya 

berada di Indonesia dan Filipina (Berty, 2017). 

Hingga saat ini, kemiskinan di Indonesia menjadi salah satu permasalahan 

terbesar yang tidak kunjung selesai. Berdasarkan data survei Badan Pusat Statistik 

(BPS, 2018), jumlah penduduk miskin pada tahun 2016 tercatat sebanyak 27,76 juta 

jiwa, tahun 2017 sebesar 26,58 juta jiwa, tahun 2018 mencapai 25,67 juta jiwa, dan 

pada Maret 2019 terdapat 25,14 juta penduduk di Indonesia adalah masyarakat yang 

berada pada kategori miskin (Fauzia, 2019).  

Fenomena kemiskinan dapat ditemukan pada masyarakat yang tinggal di 

perkotaan maupun pedesaan. Dalam laporan Bank Dunia (The World Bank) yang 

mempublikasikan tentang “Global Economic Prospects Januari 2019” menyatakan 

bahwa tinggat kemiskinan di perkotaan masih tergolong tinggi. Kota-kota di Asia 

Timur dan Asia Tenggara dengan jumlah penduduk miskin perkotaan tertinggi 
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terdapat di China, Indonesia, dan Filipina. Hal ini terjadi karena wilayah tersebut 

merupakan wilayah dengan tingkat urbanisasi tercepat di dunia. Pesatnya 

pertumbuhan penduduk di perkotaan menimbulkan berbagai persoalan seperti 

semakin meningkatnya pemukiman kumuh, penyediaan layanan dasar yang buruk, 

dan meluasnya kesenjangan bagi penduduk miskin di kota (Purnomo, 2019).  

Kondisi yang dialami oleh keluarga miskin yang berada di perkotaan dan 

pedesaan dapat memiliki karakteristik yang berbeda. Salah satu faktor yang diduga 

menyebabkan perbedaan ini adalah latar belakang demografis dan sosial budaya 

dimana masyarakat tersebut tinggal. Wilayah perkotaan seringkali dikarakteristikan 

sebagai lingkungan yang berbahaya, tuntutan biaya hidup yang tinggi, tingginya 

tingkat kriminalitas dan tindak kekerasan. Mereka pun memiliki kemungkinan yang 

lebih besar untuk menjadi sasaran dari kondisi lingkungan yang berbahaya itu 

(Yoshikawa, Aber, & Beardslee, 2012). 

Direktur Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan Kementerian Sosial 

mengatakan bahwa masalah tentang kemiskinan yang terjadi di perkotaan sangatlah 

kompleks dibandingkan dengan kemiskinan di pedesaan. Masalah kemiskinan di 

kota umumnya berkaitan dengan pekerjaan, pendapatan, perumahan, dan 

pendidikan. Masalah lain yang berkaitan dengan kemiskinan di kota adalah masalah 

sosial yang bersifat patologis seperti ketunaan sosial, penyalahgunaan narkoba, 

eksplotasi untuk kepentingan tertentu, rentan terhadap kriminalitas dan kekerasan 

(Masalah Kemiskinan Perkotaan Lebih Kompleks, 2012).  
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Masalah-masalah yang terjadi pada keluarga miskin tidak hanya dirasakan 

oleh orang dewasa. Pada kenyataannya masalah mengenai kemiskinan dapat 

dirasakan individu di semua usia, termasuk salah satunya yakni remaja. Bagi remaja 

dari keluarga miskin mereka memiliki kerentanan yang besar dalam berbagai 

masalah. Masalah-masalah tersebut meliputi masalah kesehatan, kegagalan dalam 

hal akademis, gangguan perkembangan kognitif, gangguan psikologis dan perilaku, 

serta kenakalan (Luthar, 1999; McLoyd, 1989; Seccombe, 2000 dalam Sabolewski 

& Amato, 2005).  

Beberapa kasus individual melaporkan bahwa remaja miskin juga rentan 

mengalami diskriminasi. Seorang remaja laki-laki di Jawa Tengah mengalami 

diskriminasi perlakuan oleh guru-guru yang cenderung materialistis yang 

membedakan antara siswa kaya dan miskin. Selain itu, ia menerima perlakuan 

intimidasi dan hinaan dari teman-teman sekolahnya yang kaya karena merupakan 

anak yang tidak mampu secara ekonomi, hingga menimbulkan rasa malu dan sakit 

hati. Akhirnya membuat remaja tersebut mengalami tekanan mental dan 

memutuskan keluar dari sekolah dengan membawa luka psikologis yang dalam 

(Siswa Miskin di RSBI Alami Tekanan Mental, 2012). 

Sebuah survei tentang diskriminasi di kampus diberikan kepada 697 

mahasiswa dan mahasiswi perguruan tinggi yang ada di enam kota besar Indonesia, 

antara lain Jakarta, Bandung, Surabaya, Malang, Medan, dan Makassar. Hasilnya 

menunjukkan bahwa 43% responden pernah merasakan perlakuan yang berbeda 

karena perbedaan kelas sosial ekonomi. Mahasiswa yang dianggap kurang berada 

secara ekonomi atau ekonomi rendah diperlakukan tidak sama dengan kelompok 
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yang berstatus ekonomi tinggi. Diskiminasi ini paling dirasakan mahasiswa dan 

mahasiswi yang memiliki uang saku paling banyak Rp 1 juta per bulan 

(Diskriminasi Terjadi di Kampus, 2015).  

Seorang mahasiswi penerima bidikmisi di salah satu universitas negeri di 

Indonesia secara langsung pernah mengalami diskriminasi dan kekerasan mental 

dari seorang dosen. Dosennya berusaha menekan kebebasan beraktivitas mahasiswi 

tersebut dikarenakan ia adalah mahasiswi penerima bidikmisi yang terlibat dalam 

organisasi dan mengkritisi kehidupan kampus. Selain itu, dosen tersebut 

mengancam memberhentikan beasiswa bidikmisinya apabila ia masih mengikuti 

organisasi dan mengkritisi kehidupan kampus. Mahasiwi tersebut merasa 

didiskriminasi karena kebebasan berorganisasi dan menyampaikan gagasan 

didalam kampus dilarang oleh dosennya sendiri. Dosennya mengatakan bahwa ia 

adalah mahasiswi penerima bidikmisi termasuk dalam kelompok orang miskin 

sehingga tidak perlu macam-macam dikampus jika tidak ingin beasiswa yang 

diterimanya diberhentikan. Setelah kejadian tersebut mahasiswi bidikmisi ini sedih, 

menangis, mengalami trauma jika bertemu dosen tersebut, serta merasa 

terintimidasi (Mahasiswa Bidikmisi Bukan Sasaran Kekang, 2014). 

Berdasarkan hasil wawancara dengan mahasiswa penerima bidikmisi, 

beberapa dari mereka merasa kurang percaya diri, rendah diri, dan minder ketika 

berkumpul dengan mahasiswa yang bukan penerima bidikmisi. Alasan yang 

mendasari hal ini adalah mereka merasa berasal dari kelompok orang tidak mampu 

atau miskin, sehingga beranggapan bahwa tidak dapat mengimbangi dan mengikuti 

gaya hidup, keuangan, dan aktivitas mahasiswa pada umumnya (Gumilang, 2015). 
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Wawancara lainnya dilakukan pada salah satu mahasiswa bidikmisi Universitas 

Gadjah Mada yang mengeluhkan tentang pencairan dana bidikmisi terkadang 

dilakukan dengan tidak tepat waktu, padahal untuk memenuhi kebutuhan hidup 

sehari-hari ia menggantungkan pada dana tersebut.  

Jadi apabila ada pencairan dana bidikmisi tidak tepat waktu ia akan 

kesulitan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan kebutuhan kuliahnya. Selain 

itu, baginya dana bidikmisi untuk tinggal di kota Yogyakarta dirasa masih kurang 

untuk memenuhi kebutuhan hidup. Oleh karena itu, beberapa dari mereka lebih 

memilih mencari uang tambahan dengan bekerja paruh waktu. Selain itu, beberapa 

dari mereka juga kesulitan dalam membagi waktu antara tanggung jawab 

perkuliahan dengan tanggung jawab pekerjaan. Kondisi tersebut dapat 

mengakibatkan kurangnya kebahagiaan dan menimbulkan masalah kesehatan 

(Ramadhan, 2014). 

Anak dan remaja yang hidup miskin di kota memiliki kerentanan yang lebih 

besar mengalami dampak secara psikologis dibanding sebayanya yang hidup 

miskin di pedesaan (Black & Krishnakumar, 1998). Dampak psikologis itu meliputi 

depresi, rendah diri, kecemasan, hingga bunuh diri (Dashiff, Dimicco, Myers, & 

Sheppard, 2009). Permasalahan lainnya yakni rendahnya rasa percaya diri, tidak 

mampu melanjutkan ke perguruan tinggi, tidak mampu akan masa depan, dan 

berpotensi putus sekolah (Natalia,2007). 

Gambaran kondisi lingkungan di perkotaan yang berbahaya serta 

diskriminasi terhadap remaja tidak hanya mempengaruhi kesehatan mental atau 
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psikologis mereka, namun juga menimbulkan perasaan negatif bagi individu. Hasil 

penelitian Noviawati dan Undarwati (2017) menyebutkan bahwa remaja dari 

keluarga miskin memiliki perasaan negatif yang lebih besar yakni mencapai 66% 

dibandingkan dengan perasaan positif yang memiliki prosentase lebih kecil yaitu 

44%. Perasaan negatif tersebut diantaranya adalah merasa tidak bahagia, takut, 

malu, marah, sedih, minder, menangis, dan bingung. Hal yang sama juga 

dikemukakan Seligman (2002) menyatakan bahwa salah satu penyebab seseorang 

merasa tidak bahagia adalah karena tidak mampu secara finansial atau kemiskinan. 

Kebahagiaan merupakan suatu bagian penting dalam kehidupan manusia, 

dimana kondisi tersebut sangat ingin dicapai dan menjadi tujuan hidup setiap orang 

dari berbagai usia  (Argyle, 2001). Kebahagiaan tidak hanya berbicara mengenai 

perasaan senang, baik, serta luar biasa yang pernah dialami setiap individu, namun 

juga baik secara keseluruhan seperti psikologi, emosional, fisik, dan sosial (Froh, 

Bono, & Emmons, 2010). 

Masa remaja adalah masa dimana pemahaman sosial seseorang akan 

semakin tinggi dan masa munculnya tekanan sosial di setiap harinya, sehingga 

remaja dipandang sebagai populasi yang rentan mengalami masalah. Berbagai 

masalah dapat terjadi pada masa remaja, karena tingkah laku mereka yang masih 

belum bisa menyesuaikan diri dengan berbagai tuntutan dari lingkungan (Willis, 

2005). Masalah-masalah itu tentunya juga dapat terjadi pada remaja miskin 

penerima beasiswa bidikmisi yang sedang menempuh pendidikan di perguruan 

tinggi negeri yang identik dengan wilayah perkotaan. Wilayah perkotaan sangat 

identik dengan kehidupan modern karena perkotaan merupakan pusat dari berbagai 
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kegiatan politik, sosial, ekonomi, budaya, pendidikan, dan hiburan, sehingga para 

remaja yang tinggal di kota dituntut untuk dapat menyesuaikan diri dengan 

cepatnya perubahan-perubahan yang terjadi di masayarakat yang meliputi 

perubahan dalam segi teknologi, gaya hidup, pendidikan, dan sebagainya. Namun, 

tingginya tuntutan yang dihadapi remaja yang berasal dari keluarga miskin di 

perkotaan, tidak disertai dengan ketersediaan sumber daya yang mampu diberikan 

oleh keluarga dan orang-orang terdekat dalam rangka memfasilitasi mereka untuk 

mengikuti persaingan yang ketat ini (Black & Krishnakumar, 1998).   

Kebahagiaan dapat membantu memecahkan permasalahan yang mungkin 

dialami remaja, seperti lebih sedikit mengalami depresi, trauma, dan stress 

(Chaplin, Bastos, & Lowrey, 2010), sehingga kebahagiaan dianggap sebagai hal 

yang sangat penting untuk remaja (Diener dalam Argyle, 2001). Hasil Focus Group 

Discussion menunjukkan bahwa dengan mencapai kebahagiaan, remaja 

mendapatkan banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Kebahagiaan dapat 

memberikan semangat, motivasi dan dorongan untuk remaja dalam menjalani 

berbagai kegiatan baik di perguruan tinggi maupun diluar hal tersebut. Remaja juga 

akan lebih terdorong untuk lebih bersikap positif, berpikiran positif, dan tidak 

berprasangka buruk pada orang lain dan dirinya sendiri (Sativa & Helmi, 2017). 

Sementara itu kondisi tidak bahagia dapat memberikan afek negatif yang 

dapat mengganggu kehidupan. Remaja yang tidak bahagia akan memiliki kesedihan 

dalam dirinya, menjadi sulit berkonsentrasi, tidak fokus dan senang menyendiri 

(Sativa & Helmi, 2017). Menurut Chaplin (2006) dampak yang lebih besar dari 

tidak bahagia adalah munculnya depresi, stres, kecemasan, dan penyimpangan 
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perilaku. Dampak-dampak negatif ini dapat terjadi dikalangan remaja miskin yang 

menempuh pendidikan di perguruan tinggi wilayah kota, dikarenakan masalah 

tentang kemiskinan yang terjadi di perkotaan sangatlah kompleks mulai dari 

diskriminasi, rentan terhadap kriminalitas dan kekerasan, serta stigma-stigma 

negatif dari masyarakat, terlebih jika remaja tidak bisa menemukan cara untuk 

menanggulangi masalah-masalah yang mereka hadapi. Dapat dilihat bahwa 

kebahagiaan merupakan suatu kondisi yang penting untuk dicapai karena dapat 

memberikan berbagai dampak positif dan perasaan positif dalam kehidupan.  

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kebahagiaan seseorang, misalnya 

kebersyukuran (Emmons & McCullough, 2003), harga diri (Gray, 

Chamratrithirong, Pattaravanich, & Prasartkul, 2013), budaya (Diener, Oishi, & 

Lucas 2003), dan kepribadian (Lynn & Steel, 2006). Beberapa penelitian 

sebelumnya menunjukkan bahwa kebersyukuran dan harga diri dipercaya memiliki 

hubungan yang positif terhadap kebahagiaan individu. Menurut penelitian yang 

dilakukan oleh Emmons dan McCullough (2003) kebersyukuran memiliki 

hubungan terhadap kebahagiaan, individu yang memiliki pola pikir untuk terus 

bersyukur adalah individu yang bahagia. Karena syukur merupakan respon 

psikologi yang positif dan individu yang bersyukur lebih sering merasakan 

kepuasan hidup, optimis, kebahagiaan, dan juga lebih sedikit merasakan emosi 

negatif seperti depresi dan rasa iri ( Froh, Bono, & Emmons, 2010). 

Penelitian lain membuktikan bahwa harga diri juga berkorelasi dengan 

kebahagiaan. Bahkan harga diri merupakan prediktor yang kuat dari kebahagiaan 

(Cheng & Furnham, 2003). Selain itu, individu yang bahagia diketahui memiliki 
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harga diri yang tinggi (Lyubomirsky, Diener & King, 2005). Hal tersebut sejalan 

dengan pendapat Gray, Chamratrithirong, Pattaravanich, dan Prasartkul (2013) 

mencatat bahwa semakin tinggi tingkat harga diri remaja, maka akan semakin 

bahagia remaja tersebut.  

Harga diri yang tinggi membuat individu lebih tidak depresi, meminimalisir 

trauma, stress, dan kesulitan lainnya. Maka dari itu, individu yang memiliki harga 

diri tinggi lebih mudah menyesuaikan diri, percaya diri, dan optimis, sehingga 

mengingkatnya tingkat kebahagiaan individu (Baumeister, Campbell, Krueger, & 

Vohs, 2003). 

Berdasarkan pemaparan diatas, penelitian ini perlu dilakukan karena belum 

ada penelitian yang serupa yakni mengenai hubungan kebersyukuran dan harga diri 

dengan kebahagiaan dalam konteks remaja miskin. Dalam penelitian ini penulis 

menggunakan partisipan remaja miskin yang menerima beasiswa bidikmisi dan 

diterima di perguruan tinggi negeri. Program bidikmisi adalah bantuan biaya 

pendidikan dari pemerintah ditujukan dan diperuntukan bagi lulusan Sekolah 

Menengah Atas (SMA) atau sederajat yang tidak mampu secara finansial atau 

miskin, namun memiliki potensi akademik yang baik untuk menempuh pendidikan 

di perguruan tinggi hingga lulus tepat waktu. Perguruan tinggi negeri identik 

dengan keberadaannya di wilayah perkotaan yang membutuhkan biaya hidup 

tinggi, kehidupan serba modern, selain itu masalah di perkotaan juga lebih 

kompleks. Sehingga remaja dituntut untuk dapat menyesuaikan diri. Hal inilah yang 

mendorong penulis untuk melakukan penelitian ini. 
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1.2. Identifikasi Masalah 

Remaja miskin memiliki kemungkinan yang lebih besar dihadapkan dalam 

suatu permasalahan, seperti masalah kesehatan, diskriminasi dari lingkungan, 

kegagalan dalam hal akademis, gangguan perkembangan kognitif, gangguan 

psikologis dan perilaku, serta kenakalan (Luthar, 1999; McLoyd, 1989; Seccombe, 

2000 dalam Sabolewski & Amato, 2005). Selain itu, dampak secara psikologis 

dapat menimbulkan depresi, rendah diri, kecemasan, hingga bunuh diri (Dashiff, 

Dimicco, Myers, & Sheppard, 2009). Permasalahan lainnya yakni rendahnya rasa 

percaya diri, tidak mampu melanjutkan ke perguruan tinggi, tidak mampu akan 

masa depan, dan berpotensi putus sekolah (Natalia,2007). 

Kemiskinan pada remaja tidak hanya berdampak negatif pada psikologis 

individu, namun juga menimbulkan perasaan negatif. Hanani dan Syafiq (2013) 

menguraikan perasaan negatif yang timbul pada remaja miskin meliputi rasa sedih, 

marah, malu, takut, merasa berbeda, merasa tidak layak dan tidak sejajar dengan 

lingkungan sebayanya. Pada beberapa penelitian mengenai remaja miskin di 

perkotaan mencatat bahwa adanya perasaan negatif yang lebih tinggi yakni 

mencapai 66%, sedangkan perasaan positif hanya mencapai 44%. Perasaan negatif 

tersebut diantaranya adalah merasa tidak bahagia, sedih, menangis, dan bingung 

(Noviawati & Undarwati, 2017). Hal yang sama juga dikemukakan Seligman 

(2002) menyatakan bahwa salah satu penyebab seseorang merasa tidak bahagia 

adalah karena tidak mampu secara finansial atau kemiskinan. 
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Permasalahan-permasalahan yang terjadi pada remaja miskin menjadikan 

salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kebahagiaan mereka. Kebahagiaan 

adalah sesuatu hal yang membuat individu kerap merasakan emosi positif seperti 

kegembiraan dan merasa puas terhadap diri serta hidupnya (Hills & Argyle, 2002). 

Eriyanda dan Khairani (2017) mengungkapkan bahwa kebersyukuran dapat 

mempengaruhi dan meningkatkan kebahagiaan seseorang. Individu yang bersyukur 

lebih sering merasakan kepuasan hidup, optimis, kebahagiaan, dan juga lebih 

sedikit merasakan emosi negatif seperti depresi dan rasa iri ( Froh, Bono, & 

Emmons, 2010)  

Selain kebersyukuran, harga diri juga mampu menjadi penolong individu 

untuk menanggulangi stress dan masalah yang ia dihadapi, sehingga ia akan lebih 

mudah menyesuaikan diri dan dapat meningkatkan kebahagiaan individu 

(Baumeister, Campbell, Krueger, & Vohs, 2003). Individu yang memiliki harga diri 

tinggi lebih memungkinkan tidak mengalami depresi, lebih bahagia, ramah, 

optimis, termotivasi, kompetitif, toleran, aktif, menyesuaikan diri dengan baik, 

tegas, perhatian, mandiri, bertanggung jawab, dan nyaman dengan dirinya sendiri 

(Baumeister, Campbell, Krueger, & Vohs, 2003; Guindon, 2010). 

Penelitian yang dilakukan oleh Emmons dan McCullough (2003) 

menunjukkan bahwa kebersyukuran memiliki hubungan terhadap kebahagiaan. 

Penelitian lain juga membuktikan bahwa harga diri berkorelasi dengan 

kebahagiaan. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Gray, Chamratrithirong, 

Pattaravanich, dan Prasartkul (2013) mencatat bahwa semakin tinggi tingkat harga 

diri remaja, maka akan semakin bahagia remaja tersebut.  
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1.3. Batasan Masalah 

1.3.1. Kebersyukuran 

Kebersyukuran adalah adanya perasaan berterima kasih, bahagia, serta 

apresiasi terhadap hal-hal yang diperoleh selama hidup, baik dari Tuhan, manusia, 

makhluk lain, dan alam semesta, yang kemudian mendorong individu untuk 

melakukan hal yang sama seperti yang ia dapatkan (Listiyandini dkk, 2015). 

1.3.2. Harga Diri 

Harga diri merupakan evaluasi yang dibuat oleh individu dan kebiasaan 

individu memandang dirinya, yang menunjukkan sikap menerima atau menolak, 

dan indikasi besarnya kepercayaan diri individu bahwa dirinya mampu, berarti, 

sukses, dan berharga (Coopersmith, 1967). 

1.3.3. Kebahagiaan 

Kebahagiaan adalah proses pemenuhan rasa/ikatan keluarga, prestasi atau 

pencapaian pribadi, relasi sosial yang baik, dan terpenuhinya kebutuhan spiritual 

seseorang berdasarkan afek positif (Anggoro & Widhiarso, 2010).  

1.3.4. Remaja 

Masa remaja merupakan masa perkembangan transisi antara masa kanak-

kanak menuju ke masa dewasa. Penelitian ini dibatasi pada remaja dengan rentan 

usia dimulai pada usia 17 sampai 20 tahun dan dibatasi pada mahasiswa penerima 

beasiswa bidikmisi (Santrock, 2003). 

1.4. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka 

rumusan masalah pada penelitian ini yakni, Apakah terdapat hubungan antara 
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kebersyukuran dan harga diri dengan kebahagiaan pada mahasiswa penerima 

beasiswa bidikmisi? 

1.5. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris adanya 

hubugan antara kebersyukuran dan harga diri dengan kebahagiaan pada mahasiswa 

penerima beasiswa bidikmisi. 

1.6. Manfaat Penelitian 

1.6.1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai literatur bagi penelitian 

selanjutnya untuk memberikan gambaran terkait dengan hubungan antara 

kebersyukuran dan harga diri dengan kebahagiaan pada mahasiswa penerima 

beasiswa bidikmisi. Selain itu, penelitian ini juga dapat digunakan untuk informasi 

tambahan bagi penelitian selanjutnya yang memiliki topik serupa. 

1.6.2. Manfaat Praktis 

1. Menjadi pengetahuan bagi remaja miskin, khususnya mahasiswa 

penerima beasiswa bidikmisi, dapat memahami dan memberikan 

gambaran mengenai pentingnya kebersyukuran, harga diri, dan 

kebahagiaan sehingga diharapkan individu dapat mencapai dan 

meningkatkan hal tersebut. 

2. Memberikan pengetahuan dan pemahaman bagi para pendidik seperti 

orangtua dan guru mengenai pentingnya kebahagiaan dan kondisi 

psikologis pada mahasiswa penerima beasiswa bidikmisi sehingga dapat 

membantu mereka untuk mencapai dan meningkatkan hal tersebut. 
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3. Bagi pemerintah diharapkan sebagai informasi untuk menyempurnakan 

program beasiswa bagi mahasiswa bidikmisi dan dinamika psikologis 

yang dialami sehingga dapat membantu mereka untuk mencapai 

psikologis yang positif. 

4. Bermanfaat sebagai informasi dalam bidang sosial untuk menyusun 

program-progam intervensi terkait dengan kebahagiaan dan kondisi 

pikologis pada mahasiswa penerima beasiswa bidikmisi. 

 

 

 

 

 

 

SKRIPSI HUBUNGAN ANTARA KEBERSYUKURAN....

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

CHRISTINA DIANITA S. D.




