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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Setiap manusia menginkan kehidupan yang bahagia. Dalam hal ini 

kebahagiaan yang dimaksud adalah memiliki kesempatan untuk menampilkan 

dirinya sebagai manusia yang tidak terlepas dari kesejahteraan yang ada di dalam 

dirinya, atau disebut sebagai subjective well-being. 

Menurut Ed Diener (2000), subjective well-being merupakan penilaian secara 

kognitif dan emosi yang dilakukan individu terhadap hidupnya. Penilaian tersebut 

berupa reaksi emosional terhadap suatu peristiwa, suasana hati dan penilaian 

individu terhadap pemenuhan kebutuhan hidup mereka baik yang terjadi pada saat 

ini maupun pada waktu yang akan datang. Diener dan Oishi (2008) mengungkapkan 

bahwa seseorang dikatakan memiliki subjective well-being baik apabila memiliki 

kepuasan hidup, selalu merasa gembira, jarang merasakan emosi yang tidak 

menyenangkan seperti kesedihan, marah, putus asa, dan sebagainya. Namun 

sebaliknya, seseorang dikatakan memiliki subjective well-being yang buruk apabila 

tidak pernah merasa puas dengan kehidupan yang dijalaninya, merasakan sedikit 

kegembiraan dalam hidupnya, dan sering merasakan emosi yang tidak 

meneyenangkan seperti kemarahan dan kecemasan. Argyle (Utami, 2009) 

menyatakan individu atau remaja yang memiliki subjective well-being tinggi 

merasa bahagia dan senang dengan teman dekat dan keluarganya. Individu atau 

remaja yang bahagia juga kreatif, optimis, kerja  keras, tidak mudah putus asa, lebih 
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sering tersenyum ketimbang individu yang merasa tidak bahagia. Individu atau 

remaja yang bahagia cenderung tidak memikirkan diri sendiri, tidak mempunyai 

banyak musuh, mudah akrab dengan orang lain, dan suka membantu. Diener (2009) 

mengungkapkan aspek – aspek subjective well-being terdiri dari aspek kognitif dan 

aspek afektif. Sedangkan menurut Ryff dan Keyes (2005) aspek – aspek subjective 

well-being yaitu penerimaan diri, hubungan positif dengan sesama, autonomi, 

penguasaan lingkungan, tujuan dalam hidup, dan pertumbuhan pribadi. 

Setiap individu dalam mencapai subjective well-being dalam hidupnya tentu 

tidak terlepas dari dukungan keluarga dan lingkungan disekitarnya. Dikemukakan 

oleh Rook (Kumalasari dan Ahyani, 2012) bahwa dukungan sosial merupakan salah 

satu fungsi dari ikatan sosial, dan ikatan-ikatan sosial tersebut menggambarkan 

tingkat kualitas umum dari hubungan interpersonal. Ikatan dan persahabatan 

dengan orang lain dianggap sebagai aspek yang memberikan kepuasan secara 

emosional dalam kehidupan individu. Saat seseorang didukung oleh lingkungan 

maka segalanya akan terasa lebih mudah.  

Kualitas hubungan yang dapat dilihat dari seberapa sering berinteraksi 

dengan lingkungan sekitar terutama dengan keluarga dan teman mampu 

mempengaruhi afek positif dan afek negatif yang muncul pada individu. Diener dan 

Seligman (2002) mengemukakan bahwa orang yang sangat bahagia memliki 

hubungan sosial yang luas dan memuaskan dan menghabiskan sedikit waktu 

sendirian dibandingkan dengan orang biasa, sebaliknya, orang yang tidak bahagia 

memliki hubungan sosial yang secara signifikan lebih buruk dibanding rata- rata. 

Menurut Kartoni (Maharani dan Andayani, 2003) dukungan sosial dapat diperoleh 
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dari keluarga, kerabat, sahabat, serta rekan kerja. Seperti keluarga yang biasanya 

memberikan dukungan kepada individu dalam bentuk rasa cinta dan kasihsayang. 

Fajarwati (2014) mengemukakan Adanya dukungan sosial orang tua, teman, dan 

guru diharapkan tingkat subjective well-being remaja panti juga meningkat. Tingkat 

subjective well-being remaja panti yang tinggi diharapkan mampu membuat 

remajapanti menjadi individu yang lebih positif dan sehat secara mental, sehingga 

remaja panti mampu meminimalisir perilaku negatif dan prestasi belajarnya 

meningkat. 

Mellor David, dkk (Nuzulia dan Nursanti, 2012) dalam penelitiannya 

menjabarkan bahwa harga diri, optimisme, dan penerimaan control sebagai 

penyangga yang menengahi hubungan antara pengalaman lingkungan dan 

subjective well-being. Optimisme merupakan suatu keyakinan pada diri  individu 

mengenai suatu hal yang positif yang akan terjadi dalam hidupnya sehingga 

berpengaruh pada aktivitas yang lain, meyakini bahwa peristiwa buruk yang sedang 

terjadi hanya bersifat sementara. Seseorang yang menginginkan masa depan yang 

baik tidak akan merasa puas dengan keadaannya sekarang, ia akan selalu membuat 

situasi yang lain yang lebih baik, sehingga dapat mendorongnya mengerahkan 

kemampuan, kekuatan serta usaha yang dimiliki untuk mencapai situasi tersebut. 

Untuk itu individu dalam menghadapi masa depannya harus memiliki rasa 

optimisme. Hanya orang yang optimis yang memandang masa depan dengan penuh 

semangat dan harapan, akan mampu meraih keberhasilan dan mengembangkan diri 

secara maksimal.  
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Fakta menunjukan bahwa tidak semua remaja dalam hidupnya merasakan 

keberuntungan untuk melewati fase menjalankan tugas perkembangannya dalam 

lingkup keluarga kandung. Banyak remaja yang mengalami hal – hal yang 

menyakitkan dalam hidupnya, seperti yatim piatu, penelantaran, perpisahan orang 

tua, hingga kehadirannya yang tidak dikehendaki oleh kedua orang tua. Hal 

tersebut, yang menyebabkan beberapa remaja yang tidak memilki orang tua akan 

dititipkan keluarganya di panti asuhan. Sebuah laporan terbaru yang dikeluarkan 

oleh Depsos RI, Save the Children dan Unicef tahun 2008 mengatakan, jumlah panti 

asuhan di Indonesia diperkirakan antara 5.000 sampai 8.000 yang mengasuh sampai 

500.000 anak (www.kemensos.go.id). 

Panti asuhan merupakan lembaga sosial yang bergerak dalam membantu 

membentuk perkembangan anak yang tidak memiliki keluarga ataupun yang tidak 

tinggal bersama keluarga. Menurut Departemen Sosial Republik Indonesia (2007), 

panti asuhan adalah suatu lembaga usaha kesejahteraan sosial yang memiliki 

tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesejahteraan kepada anak terlantar 

dengan melakukan penyantunan dan pengentasan anak terlantar, memberikan 

pelayanan pengganti fisik, mental, dan sosial pada anak asuh, sehingga 

mendapatkan kesempatan yang luas, tepat dan memadai bagi perkembanagan dan 

kepribadiannya sesuai dengan yang diharapakan sebagai bagian dari generasi 

penerus cita- cita bangsa dan sebagai manusia yang akan turut serta aktif dalam 

bidang pembangunan sosial. 

Tinggal dan hidup di panti asuhan tidaklah mudah bagi remaja. Remaja yang 

berada di pantia suhan cenderung memiliki rasa duka yang mendalam akibat 

http://www.kemensos.go.id/
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penelantaran yang dilakukan oleh orang tua kandung mereka. Bahkan remaja yang 

terpisah dari keluarganya cenderung kurang memiliki kasih sayang dan mudah 

mengalami gangguan psikologis, Mulyati (Rahma, 2011). Menurut Yunita (2014), 

remaja yang memiliki subjective well-being rendah dikarenakan oleh suatu kondisi 

lingkungannya seperti remaja yang tidak tumbuh dan berkembang dilingkungan 

keluarganya.  

Berdasarkan pengamatan penulis di lapangan, mengenai kondisi remaja yang 

tinggal di pantiasuhan, di salah satu Panti Asuhan X di Kudus. Masih ada beberapa 

remaja yang kurang bahagia dan sejahtera. Dan remaja yang berhasil penulis 

wawancarai adalah remaja berinisial Dyang berusia 15 tahun, MF yang berusia 

18tahun, MW yang berusia 16 tahun, dan AY yang berusia 17 tahun. 

Wanwancara dengan D merasa kurang senang tinggal di panti asuhan karena 

kondisi lingkungan yang berbeda. Sebelumnya D tinggal di lingkungan keluarga 

yang sangat menyayanginya terutama orang tuanya. Sekarang orang tuanya 

meninggal, kerabat atau saudara tidak sanggup membiayainya sehingga dia harus 

tinggal di Panti Asuhan dan berbagi kasih sayang dengan anak – anak panti yang 

lain. Menurut D yang membuat dia merasa kurang bahagiaadalah tidak semua 

pengasuh dan anak – anak panti bersikap ramah, masih ada beberapa pengasuh serta 

anak - anak panti lainnya yang kurang ramah kepadanya, sehinga membuat D jarang 

berkomunikasi dan bersosialisasi dengan pengasuh maupun anak – anak panti yang 

lain bahkan D cenderung lebih suka menyendiri dan selalu kurang percaya diri. 

Demikian juga dengan remaja berinisial MF yang berusia 18tahun 

mengungkapkan, bahwa MF sudah mulai bisa beradaptasi di lingkungan panti 
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asuhan. Akan tetapi, MF merasakan kurangnya dukungan terhadap cita - citanya 

yang ingin melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi.  Menurut MF yang 

membuat dia merasa kurang bahagia adalah kurangnya dukungan bagi tercapainya 

cita - citanya dan terbatasnya fasilitas yang disediakan oleh pemilik panti serta 

kurangnya dukungan sosial dari teman maupun pengasuh panti asuhan.  

Hal yang serupa juga dirasakan oleh remaja berinisial AY yang berusia 17 

tahun yang mengungkapkan bahwa dia sudah tidak banyak berharap lagi untuk bisa 

meneruskan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Dia hanya berfikir kalau panti 

sudah repot untuk mengurus anak yang sangat banyak dan mereka harus menempuh 

wajib belajar 12 tahun semua. AY menerima jika dia hanya dapat menyelesaikan 

seperti yang anak lain lakukan. Menurut AY yang membuat diamerasa kurang 

bahagia hampir sama dengan yang dialami oleh remaja MF, yaitu kurangnya 

dukungan sosial dari pengasuh panti asuhan dan bersikap kurang yakin bahwa AY 

bisa meneruskan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi. 

Berbeda  dengan remaja D, MF, dan AY yakni remaja yang berinisial MW 

berusia 16th, yang mengaku sudah sejak usia 8 tahun tinggal di panti, merasa 

senang karena memiliki teman banyak yang selalu menghibur MW dan hal tersebut 

mampu membuat MW sedikit melupakan kesedihannya. Selain teman, beberapa 

pengasuh yang ramah juga selalu memberikan nasihat dan dukungan semangat 

yang membuat MW selalu optimis dalam menjalani kehidupannya, oleh karenaitu 

MW tidak pernah merasa subjective well-being yang rendah. 

Menurut Pavot dan Diener (Linley,2004) dukungan sosial ada kaitannya 

dengan hubungan sosial. Hubungan sosial yang positif dengan orang lain ada 
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kaitannya dengan subjective well-being karena dengan adanya hubungan sosial 

yang positif tersebut akan memperoleh dukungan sosial.  

Perlunya dukungan sosial dari pengasuh, guru, dan teman sebaya sangat 

penting untuk menghadapi permasalahan yang ada kaitannya dengan proses 

perkembangan, sehingga remaja sanggup menghadapi dan melewati perubahan – 

perubahansecara normal. Hal tersebut sesuai dengan penelitian dari Brajsa-Zganec 

dkk (2017), bahwa dukungan sosial dari teman – teman penting untuk subjective 

well-being.  

Selain dukungan sosial dari teman – teman, dukungan sosial oleh pengasuh 

panti juga dapat mempengaruhi subjective well-being didukung oleh Ginting (2015) 

faktor yang mempengaruhi subjective well-being salah satunya adalah dukunga 

sosial pengasuh panti.   Surjastuti (2012) menyatakan pada individu yang tinggal di 

panti asuhan, setiap hari mereka bertemu dan berbicara dengan pengasuh panti yang 

berada di panti tersebut. Sebagaipenggantiperan orang tua bagi anak – anak asuh, 

seorang pengasuh perlu usaha untuk membangun relasi dan kedekatan dengan anak 

– anak secara optimal, mendiskusikan isu dan masalah yang dihadapi anak, mencari 

solusinya, dan memberikan dukungan individual kepada anak.  

Menurut Sarafino (2008) dukungan sosial mengacu pada kenyamanan yang 

dirasakan, kepedulian, penghargaan, atau bantuan yang diterima seseorang dari 

orang atau kelompok lain.  

Baron dan Bryne (2005) yang mengatakan dukungan sosial sebagai 

kenyamanan fisik dan psikologis yang diberikan teman – teman dan keluarga. 

Seperti halnya yang diungkapkan oleh Sarafino (2002), dukungan sosial adalah 
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kenyamanan, perhatian, penghargaan maupun bantuan dalam bentuk lain yang 

diberikan oleh orang lain ataupun kelompok untuk individu. Dukungan sosial 

berupa usaha untuk menghibur dan memberi semangat yang diterima teman remaja 

panti asuhan yang masih merasa sedih dari teman remaja yang lainnya serta 

pengasuh panti dapat menciptakan perasaan gembira dan nyaman berada di panti. 

Afek – afek positif yang dirasakan oleh remaja tersebut merupakan bagian dari 

kesejahteraan subjektif ( subjective well-being ). 

Selain dukungan sosial, optimisme adalah satu faktor yang memberi dampak 

subjective well-being seseorang.. Menurut Seligman (2006) optimisme adalah sudut 

pandang seseorang secara menyeluruh yang mencakup berpikir positif, sikap 

positif, dan melihat hal yang baik dari permasalahan yang dihadapi. Remaja panti 

asuhan juga memerlukan sikap optimisme. 

Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian Anastasia & Fransisca (2019), 

bahwa ada hubungan positif yang signifikan antara optimisme dengan subjective 

well-being, yang artinya semakin tinggi optimisme, semakin tinggi pula subjective 

well-being. Hal itu juga didukung oleh penelitian Panchal, Mukherjee, dan Kumar 

(2016) bahwa adanya hubungan yang signifikan antara optimism dengan subjective 

well-being dengan optimisme yang tinggi akan memelihara harapan positif dan 

mengharapkan hal – hal yang baik terjadi.  

Sependapat dengan Scheier dan Carver (Nurtjahjanti dan Ratnaningsih, 

2011), menjelaskan bahwa optimisme memelihara harapan – harapan positif untuk 

masa depan seseorang, dan individu yang optimis adalah individu yang 

mengharapkan hal – hal yang positif terjadi pada mereka. Maka dari itu skala 
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optimisme sangat diperlukan bagi remaja yang tinggal di panti asuhan untuk 

menjalani kehidupan sehingga subjective well-being akan tercapai. 

Uraian di atas memunculkan ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian 

mengenai“ Hubungan antara Dukungan Sosial dan Optimisme Menjalani Hidup 

dengan Subjective Well-Being pada Remaja Panti Asuhan “ 

 

B. Tujuan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Hubungan antara Dukungan Sosial 

dan Optimisme Menjalani Hidup dengan Subjective Well-Being pada Remaja Panti 

Asuhan.  

C. ManfaatPenelitian 

1. ManfaatTeoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pengetahuan, wawasan, pemahaman, dan informasi bagi masyarakat luas 

tentang hubungan antara dukungan sosial dan optimism dengan subjective well-

being yang berfokus pada remaja terutama yang tinggal di pantia suhan. Serta 

memberikan pengembangan ilmu pengetahuan psikologi perkembangan dan 

psikologi sosial. 

2. Manfaat Praktis 

a. Pengasuh panti 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Panti 

Asuhan dalam kaitannya dengan dukungan sosial yang diberikan kepada 
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anak asuhnya dan subjective well-being yang dirasakan oleh anak panti 

asuhan.  

b. Peneliti selanjutya 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bagi 

penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penelitian terhadap dukungan 

sosial, optimisme menjalani hidup, dan subjective well-being pada Remaja 

Panti Asuhan.   .     
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