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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Panti Asuhan menurut Departemen Sosial Republik Indonesia 

(Diastari, 2016, h.39) yaitu lembaga kesejahteraan sosial yang 

bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesejahteraan 

sosial bagi anak-anak terlantar serta melaksanakan pelayanan 

perwalian anak dalam pemenuhan kebutuhan fisik, mental, dan  

sosial kepada seluruh anak asuh, sehingga mereka memperoleh 

kesempatan yang luas, tepat, dan memadai bagi perkembangan 

kepribadiannya sesuai dengan yang diharapkan sebagai bagian dari 

generasi penerus cita-cita bangsa, sebagai insan yang turut aktif 

dalam pembangunan sosial. 

Chanigara (dalam Damayanti, 2007, h. 23) menyampaikan 

bahwa, anak-anak yang tinggal dalam panti asuhan memiliki latar 

belakang permasalahan sosial yang berbeda-beda, seperti tidak 

memiliki kedua orang tua, orang tua yang menghendaki untuk di 

titipkan di panti asuhan, keterbatasan ekonomi, dan juga brokenhome 

(perceraian orangtua). Selain berasal dari latar belakang yang 

berbeda, anak-anak didalam panti asuhan juga terdiri dari berbagai 

macam suku, usia, dan jenis kelamin. Salah satunya adalah remaja, 

baik putri maupun putra. Istilah adolescence atau remaja berasal dari 

kata latin adolescere (kata bendanya, adolescentia yang berarti 

remaja) yang berarti  “tumbuh” atau “tumbuh menjadi dewasa 
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(Hurlock, 1980, h. 206). Tumbuh menjadi dewasa yaitu berubah dari 

anak-anak menjadi dewasa. Perubahan tersebut mencakup 

kematangan mental, emosional, sosial, dan juga fisik. G. Stanley 

Hall (dalam Santrock, 2012, h. 402) mengatakan bahwa masa remaja 

merupakan masa bergolak yang diwarnai oleh konflik dan perubahan 

suasana hati . 

Masa remaja merupakan masa transisi dari anak-anak menuju 

dewasa, dimana remaja perlu penyesuaian diri terutama terhadap 

tugas-tugas perkembangannya terlebih dalam mencari identitas 

dirinya. Remaja yang penyesuaian dirinya buruk cenderung tidak 

berbahagia sepanjang masa awal remajanya. Remaja telah siap 

memasuki masa transisi tersebut apabila ia mampu melaksanakan 

tugas-tugas perkembangannya dengan baik.   

Dari hasil penelitian Bowlby (dalam Damayanti, 2007, h. 1) 

dalam perkembangan anak yang sehat baik secara fisik, psikologis, 

maupun sosial itu membutuhkan suatu hubungan yang harmonis 

antara ibu dengan anak, hubungan anak dengan keluarga, dan juga 

hubungan antara anak-anak dengan  lingkungan sosialnya. Dalam 

kehidupan remaja, hal yang paling dibutuhkan ialah kasih sayang 

dari keluarga. Keluarga merupakan lingkungan sosial pertama yang 

memberikan pengaruh sangat besar bagi tumbuh kembang remaja. 

Perkembangan remaja akan optimal apabila mereka bersama 

keluarganya. keluarga yang dimaksud yang dapat memberikan 

berbagai jenis kebutuhan seperti fisik, sosial, maupun psikologis.  



3 
 

 
 

Remaja yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi 

yang dimiliki, besar dalam lingkungan yang mendukung secara 

kondusif merupakan harapan terciptanya generasi penerus yang 

berkualitas, namun kenyataannya tidak semua remaja dapat berada di 

lingkungan yang memberikan kenyamanan dan juga keleluasaan 

serta dukungan untuk berkembang secara lebih optimal. 

Tinggal di panti asuhan bukanlah sesuatu yang diinginkan 

oleh siapapun. Banyak hal yang mendorong mereka untuk tinggal di 

Panti asuhan. Berdasarkan hasil pengisian angket terbuka dan juga 

wawancara yang dilakukan di panti asuhan Santo Thomas, 

ditemukan banyak alasan yang menyebabkan mereka tinggal di panti 

asuhan yaitu karena keinginan yang ada pada diri untuk menjadi 

pribadi yang mandiri serta meringankan beban orang tua,  ingin 

mendapatkan pengalaman baru, memiliki perilaku yang tidak baik 

(nakal), dan yang paling banyak saya temui yaitu karena keadaan 

ekonomi keluarga yang kurang. Keinginan untuk tetap dapat 

melanjutkan sekolah dan juga mencapai cita-cita merupakan salah 

satu pendorong mereka untuk tetap tinggal di panti asuhan. 

Memiliki hidup yang sejahtera yaitu bahagia dan puas adalah 

harapan dan juga dambaan setiap orang, namun tidaklah mudah 

dalam mewujudkannya. Sama halnya dengan yang dirasakan oleh 

remaja yang tinggal di panti asuhan, mereka ingin memiliki hidup 

yang sejahtera. Kebahagiaan atau kepuasan hidup masing-masing 

orang berbeda-beda, ada orang yang merasa puas apabila mereka 

kaya, atau mereka bisa hidup dengan orang yang mereka cintai, dan 
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juga merasa puas apabila hidupnya penuh dengan fasilitas yang 

terbaik. Perbedaan pendapat dari seseorang mengenai kepuasan 

hidupnya sering disebut dengan kebahagiaan atau subjective well-

being. 

Eryılmaz ( 2010, h. 1573) mengatakan bahwa subjective well 

being yaitu kesejahteraan subyektif yang mengacu pada evaluasi 

hidup seseorang yang berhubungan dengan penilaian kognitif yaitu 

kepuasan hidup, dan evaluasi kognitif yaitu perasaan emosional baik 

positif maupun negatif. Carr (2004, h.45) menjelaskan bahwa 

kebahagiaan dan kesejahteraan memiliki arti yang sama, yaitu 

kondisi psikologis yang terdapat pada diri individu berkaitan dengan 

tingginya tingkat kepuasan hidup, tingginya afek positif dan 

rendahnya afek negatif. 

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 

1979 tentang kesejahteraan anak pada Bab II pasal 2 ayat 1 yang 

menyebutkan bahwa anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, 

asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam 

keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh 

kembang secara wajar (dalam Fauqiyah, 2010, h. 23).  

Berhubungan dengan well-being atau sejahtera, dalam 

penelitiannya Hartini (dalam Damayanti, 2007, h. 24) yang 

menggambarkan bahwa remaja yang tinggal di panti asuhan 

menunjukkan keinginan untuk mendapatkan teman yang mampu 

berhubungan dengan mereka secara hangat dan harmonis namun 

belum terpenuhi secara baik. Remaja yang berada dalam panti 
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asuhan belum mendapatkan pengganti fungsi keluarga yang 

sebenarnya, aturan yang berlaku didalam panti asuhan juga masih 

terlalu kaku dan juga masih kurang dalam memberikan perhatian 

khusunya dalam pemenuhan kebutuhan psikologis dan sosial bagi 

anak-anak. 

Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Damayanti (2007, h. 3), mengatakan bahwa anak-anak di panti 

asuhan merasa bahwa perasaan aman, kasih sayang, perasaan  

terasing dan  juga kebutuhan-kebutuhan lain kurang terpenuhi. 

Selain membutuhkan vitamin dan juga protein bagi perkembangan 

biologisnya, remaja juga membutuhkan kasih sayang untuk 

pemenuhan perkembangan psikisnya yang sehat.  

Berdasarkan hasil pengisian angket terbuka dan juga 

wawancara dengan beberapa remaja yang tinggal di panti asuhan 

Santo Thomas, diketahui bahwa sebenarnya mereka tidak ingin 

tinggal di panti, perasaan sedih selalu saja muncul. Banyak hal yang 

menyebabkan perasaan sedih itu muncul, yaitu karena harus jauh 

dari orang tua, ketika ijin pulang tidak diperbolehkan, ketika tiba-

tiba teringat dengan keluarga dirumah, ketika jadwal yang terlalu 

padat dan membuat mereka tidak bisa bermain dengan bebas seperti 

teman-teman mereka di luar panti, pengasuh yang terkadang suka 

marah-marah hanya karena kesalahan satu orang dan sering 

mengungkit-ungkit masalah tersebut, perhatian yang diberikan 

pengasuh tidak sama, dan teman-teman yang sering membuat marah 

ketika belajar ataupun piket. 
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Hurlock (1980, h. 216-223) mengatakan beberapa  minat 

remaja,  yaitu  minat rekreasi, minat sosial,  minat-minat pribadi, 

minat  pendidikan, minat pada pekerjaan, minat pada agama, dan  

minat  pada simbol status. Pada minat rekreasi, ada banyak kegiatan 

seperti bersantai, berpergian, menonton televisi, dan menonton film 

atau bisa dikatakan remaja membutuhkan suatu kebebasan. 

Kebebasan untuk melakukan suatu kegiatan pribadi, seperti 

bermain,  merupakan suatu hal yang tidak mungkin dilakukan oleh 

para remja di panti asuhan, hal tersebut karena adanya peraturan 

yang harus ditaati dan diikuti. Bagi setiap panti asuhan, mereka akan 

mendisiplinkan dan menertibkan anak-anak dengan berbagai 

peraturan dan juga hukuman yang mendidik. Hal tersebut dibuat 

dengan berbagai alasan dan tujuan. Berikut ini alasan mengapa 

sebuah panti, terutama di panti asuhan Santo Thomas membuat 

peraturan. Subjek yang berinisial S (73 tahun, pengurus panti 

asuhan),  sudah menjadi pengurus sejak tahun 2005, mengatakan 

bahwa peraturan tersebut dibuat sebagai rambu-rambu yang terdapat 

di jalan raya dimana nantinya akan membuat panti asuhan berjalan 

dengan baik, selain itu peraturan yang ada berguna untuk 

menanamkan sikap tidak seenaknya ketika mereka hidup diluar 

panti.   

Peraturan dibuat agar bisa dilaksanakan dengan  baik demi 

tercapaianya suatu tujuan bersama, namun bagi sebagian  orang 

peraturan yang ada adalah untuk dilanggar demi kepentingan pribadi.  

Melanggar sebuah peraturan yang ada akan memunculkan sebuah 
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sanksi. Didalam panti asuhan pun memberikan perlakuan yang sama, 

yaitu pemberian sanksi bagi siapa saja yang melanggar. Namun 

karena pada saat ini terdapat Undang-Undang Perlindungan Anak 

dan sangat di tegaskan, maka pemberian sanksi tidak diperbolehkan, 

karena hal tersebut tidak mendidik bagi anak-anak namun dapat 

merusak secara psikis, jadi di panti asuhan khususnya di panti 

asuhan Santo Thomas, bagi mereka yang melanggar akan diberi 

teguran dan juga sanksi yang bermanfaat, seperti membersihkan 

jendela, membersihkan kamar mandi, mencabut rumput, dan lain-

lain. Namun dengan begitu, sanksi sederhana tersebut sudah sedikit 

membantu mengajarkan anak untuk bertanggung jawab atas apa 

yang telah diperbuatnya.  

Pemberian sanksi di panti asuhan Santo Thomas tidak 

menimbulkan perasaan sedih, marah dan kecewa yang terus-

menerus. Perasaan sedih yang dirasakan oleh remaja di panti asuhan 

merupakan hal yang wajar. Seiring berjalannya waktu, perasaan 

sedih tersebut berubah menjadi perasaan senang. Perasaan senang 

yang di rasakan oleh remaja di panti asuhan Santo Thomas tersebut 

muncul dengan berbagai alasan, seperti mendapatkan banyak teman 

baru dari berbagai daerah, adanya wisata bersama ketika liburan 

ketempat-tempat yang belum pernah mereka kunjungi, banyaknya 

donatur yang datang dan memberikan makanan, dan juga banyak 

hal-hal baru yang diperoleh. 

Remaja di panti asuhan Santo Thomas ini lebih sering 

merasakan perasaan yang menyenangkan selama mereka tinggal di 
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panti  asuhan. Perasaan senang ini berkebalikan dengan pendapat 

dari penelitian yang dilakukan oleh Dian dan juga Hartini. Perasaan 

senang inilah yang membuat para remaja memiliki well-being yang 

tinggi, namun juga menjadi pertanyaan banyak orang mengapa 

mereka sampai merakan perasaan senag tinggal ddi panti asuhan. 

Lingkungan panti asuhan merupakan lingkungan sosial utama 

dan juga sumber dukungan  sosial utama bagi para remaja penghuni 

panti asuhan. Lingkungan panti asuhan merupakan pengganti 

lingkungan keluarga yang mereka tinggalkan. Dukungan sosial 

tersebut dapat mereka terima dari para pengasuh dan juga teman-

teman sesama penghuni panti asuhan.  

Dari hasil penyebaran angket terbuka dan juga wawancara, 

diketahui bahwa perasaan senang tinggal di panti asuhan  itu lebih 

besar berasal dari adanya teman-teman sesama penghuni panti 

asuhan, dimana teman-teman selalu memberikan penghiburan ketika 

ada salah satu penghuni panti yang terlihat sedih dan murung, dan 

juga selalu menjadi teman bercerita ketika mereka membutuhkan 

pendengar yang baik. Menurut Diener, Lucas, & Oishi (2002, h. 67-

68) banyak faktor yang menentukan kesejahteraan, salah satunya 

adalah dukungan sosial. Seseorang akan merasakan afek  positif 

ketika seseorang menerima dukungan sosial yang baik dari 

lingkungan sekitarnya. 

Dukungan sosial di dalam panti asuhan kurang dapat 

diberikan secara maksimal karena jumlah pengasuh dan anak asuh 

yang tidak seimbang. Ketidakseimbangan antara jumlah anak dan 
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juga jumlah pengasuh terkadang menimbulkan kecemburuan sosial 

yang tidak sengaja dirasakan oleh para penghuni panti, terkhusus 

para remaja. Kecemburuan sosial tersebut dapat menimbulkan 

adanya gangguan emosi atau keadaan haus emosi, dimana remaja 

membutuhkan suatu ekspresi kasih sayang dan juga perhatian dari 

para pengasuh serta teman-teman. 

Dalam penelitian ini, peneliti memilih remaja yang tinggal di 

panti asuhan Santo Thomas sebagai subjek penelitian dengan kriteria 

yang dapat diterima yaitu remaja yang berusia 12 tahun hingga 21 

tahun. Remaja memiliki perasaan yang senang dan juga sedih selama 

tinggal di panti asuhan. 

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang sudah 

diuraikan diatas, peneliti akan menjadikan sebagai dasar dalam 

penelitian ini. Peneliti ingin mengetahui bagaimana deskripsi 

subjective well being pada remaja, terutama yang tinggal di panti 

asuhan, dan juga faktor apa saja yang membuat remaja merasa 

sangat senang dan sedih tinggal dipanti asuhan. 

 

B. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui lebih mendalam mengenai deskripsi Subjective 

Well-being pada remaja yang tinggal di panti asuhan.  

2. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Subjective Well-

being pada remaja yang tinggal di panti asuhan 
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C. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Dengan adanya penelitian ini diharapkann dapat memberikan 

sumbangan ilmiah pada psikologi, khusunya dalam bidang 

psikologi perkembangan dan psikologi sosial. 

 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi 

bagi masyarakat untuk mengerti mengenai gambaran subjective 

well-being pada remaja dan nantinya dapat meningkatkan atau 

memepertahankan subjective well-being yang sudah ada. 


