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BAB IV 

LAPORAN  PENELITIAN 

 

A. Persiapan Penelitian 

Sebelum pelaksanaan penelitian, ada beberapa tahap yang 

dilakukan oleh peneliti, yaitu melakukan survey awal pada bulan 

November 2016 dengan melakukan observasi dan juga wawancara 

dengan pengasuh serta beberapa anak di panti asuhan guna 

mengetahui latar belakang dari anak-anak panti asuhan dan juga 

permasalahan yang sedang dialami oleh panti asuhan yang berkaitan 

dengan anak-anak.  

Tahap selanjutnya yaitu peneliti memilih subyek yang 

dilakukan karena kebetulan bertemu dengan peneliti dan dipandang 

subyek cocok dengan kriteria yang sudah dibuat oleh peneliti, selain 

itu subyek juga harus bersedia untuk ikut terlibat dalam penelitian 

ini. 

Setelah survey awal dan mendapatkan subyek, maka 

selanjutnya peneliti menyusun pedoman wawancara serta observasi 

yang akan digunakan untuk penelitian di panti asuhan berdasarkan 

tema yang akan diungkap pada penelitian ini.  

Penelitian tentang Subjective well-being pada Remaja yang 

Tinggal di Panti Asuhan dilaksanakan pada bulan Agustus 2017 

sampai dengan bulan September 2017, dimana sebelum melakukan 

penelitian, peneliti sudah meminta ijin terlebih dahulu kepada 
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Pimpinan panti asuhan baik secara lisan maupun dengan 

menyerahkan surat ijin penelitian dari pihak Fakultas Psikologi 

Unika Soegijapranata. 

 

B. Pelaksanaan Penelitian 

Dalam pengambilan data, peneliti menggunakan metode 

kualitatif, yaitu dengan melakukan wawancara dan observasi, dimana 

observasi dilakukan bersamaan dengan wawancara. Penelitian 

dilakukan pada bulan Agustus 2017 sampai dengan bulan September 

2017. Jumlah subjek pada penelitian ini adalah 5 orang.  

Waktu dan tempat pengambilan data disesuaikan dengan 

kegiatan subyek di panti asuhan dan berdasarkan hasil diskusi 

dengan subyek. Banyaknya pertemuan dengan subjek dilakukan 

berdasarkan kebutuhan penelitian. Berikut adalah rekap waktu dan 

tempat penelitian : 

 

Tabel 1. Jadwal Pertemuan Subjek 

No. Inisial Tanggal Waktu Durasi 
Tempat 

1. 

MK 

I. 9 Agustus 2017 17.30 12 menit Ruang tamu 

II. 11 September 

2017 

13.15 51 menit 

8 detik 

Ruang  tamu 

2. AP I. 9 Agustus 2017 19.30 20 menit Ruang 
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belajar 

II. 12 September 

2017 

17.00 50 menit 

32 detik 

Ruang 

belajar 

3. 

PL 

I. 11 Agustus 

2017 

17.00 17 menit Ruang tamu 

panti 

 II. 25 Agustus 

2017 

19.00 59 menit Ruang tamu 

panti 

4. 

VH 

I. 12 Agustus 

2017 

21.00 16 menit Ruang 

belajar panti  

II. 28 Agustus 

2017 

21.00 50 menit Ruang 

perpustakaa

n 

5. 

IN 

I.  27 Agustus 

2017 

21.00 49 menit Ruang 

perpustakaa

n 

 

Selain melakukan wawancara peneliti juga melakukan triangulasi 

dengan orang tua subjek, dan berikut ini adalah rekap waktu dan 

tempat pelaksanaan triangulasi : 



40 
 

 
 

Tabel 2. Waktu dan Pelaksanaan Triangulasi 

No. Inisial Triangulasi Tanggal 
Tempat 

1. SY Pendamping 26 September 2017 Ruang tamu 

2. MD Pendamping 11 Oktober 2017 Ruang tamu 

3. SA Pendamping 4 Oktober 2017 Ruang tamu 

4. SB Pendamping 13 Oktober 2017 Ruang tamu 

5. SA Pendamping 4 Oktober 2017 Ruang tamu 

 

C. Hasil Pengumpulan Data 

1. Subjek 1 

a. Identitas  

Nama    : MK 

Usia    : 14 tahun 

Jenis Kelamin  : L 

Pendidikan   : SD 

Jumlah Saudara  : 4 

Agama   : Katolik 

Alamat   : Jakarta 
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b. Hasil Observasi dan Wawancara 

1) Hasil Observasi 

Observasi dilakukan pada hari Rabu, 9 Agustus 2017 

bersamaan dengan dilakukannya wawancara dan juga 

setiap hari selama kurang lebih 24 jam. Wawancara 

dilakukan di ruang tamu panti asuhan sekitar pukul 17.30, 

subjek dan peneliti duduk di kursi yang  terbuat dari kayu. 

Pada saat itu subjek menggunakan jaket berwarna hitam 

dan juga celana jeans panjang. Subjek memiliki postur 

tubuh yang agak berisi namun tidak gemuk dan tinggi. 

Subjek berambut pendek rapi dan berkulit putih.  

Ketika di awal wawancara, subjek duduk dengan  

posisi tegak seperti orang  yang tegang,  tangan diletakkan 

di paha, dan kaki dalam posisi rapat. Subjek terkadang 

menggaruk-garuk kepala ketika dia berusaha mengingat-

ingat suatu kejadian. Ditengah-tengah wawancara subjek 

mulai menunjukkan sikap relax, itu  nampak dari posisi 

duduk subjek yang mulai bersandar dan posisi kaki yang 

sedikit terbuka. 

Pada saat menjawab pertanyaan, subjek terlihat tenang 

dan santai. Apabila pertanyaan menyangkut tentang panti 

asuhan, subjek terlihat penuh senyum dan semangat. 

Ekspresi tersebut juga muncul ketika peneliti menyakan 

mengenai bagaimana kehidupan subjek di panti asuhan. 

Ekspresi subjek tampak sedikit berbeda ketika pertanyaan 
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mengenai orang tua subjek muncul. Subjek sedikit 

menundukkan kepala dan terkadang mata subjek tampak 

tidak fokus. Subjek sering memberikan senyum pada 

peneliti saat wawancara berlangsung, bahkan subjek tidak 

malu untuk tertawa lepas. 

Interaksi  subjek dengan teman-teman di  panti asuhan 

tergolong baik, itu nampak ketika subjek berkumpul 

bersama teman-teman. Subjek tampak ramah dengan 

teman dan pengasuh di panti asuhan, itu terlihat ketika 

subjek berpapasan dengan teman-teman atau dengan 

pengasuh di sekitar lingkungan panti, subjek selalu 

menebar senyum dan sesekali berbuat jahil seperti 

mencolek atau menepuk pundak. Selama jam belajar, 

subjek terlihat fokus pada pelajaran yang sedang 

dipelajari, namun setelah jam belajar selesai, subjek mulai 

jahil lagi dengan temannya.  

Di panti asuhan sering sekali kedatangan donatur atau 

sering disebut tamu.  Subjek terlihat senang ketika tamu 

datang, subjek selalu menebar senyum dan menyapa para 

tamu. Subjek selalu ingin menunjukkan kebolehannya 

dalam menari atau dance didepan para tamu. Tidak hanya 

itu, subjek sering bertingkah lucu yang membuat para 

tamu tertawa dan merasa senang berkunjung ke panti 

asuhan.  
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Pernah suatu kali saya mengadakan kegiatan yang 

berisi permainan-permainan bersama seluruh penghuni 

panti asuhan. Ketika subjek mengikuti permainan yang 

saya adakan, subjek terlihat sangat antusias dan 

bersemangat, itu terlihat ketika subjek berlari dengan  

membawa ember berisi air, walaupun banyak air yang 

tumpah, subjek terus berlari dan mengisi ember yang lain. 

Subjek dapat menjalankan perintah yang ada dalam setiap 

permainan dengan  baik. Satu yang tidak pernah pula, 

subjek sering menggoda teman-temannya saat permainan 

berlangsung,  tidak hanya menggoda, subjek juga 

menyemangati teman yang lain. 

Subjek terlihat bersikap baik pada pengasuh. Subjek 

menghormati dan bersikap sopan pada pengasuh. 

Terkadang subjek mengajak bercanda para pengasuh di 

panti asuhan. Subjek terlihat dekat dengan pengasuh, itu 

terlihat saat subjek memegang lengan pengasuh seperti 

memeluk lengan pengasuh, hal tersebut terlihat seperti 

subjek sudah biasa melakukan itu. Subjek nampak tidak 

takut ataupun segan.  

2) Hasil Wawancara 

a) Latar Belakang Kehidupan Subjek 

Subjek merupakan seorang laki-laki yang 

berusia 14 tahun. Subjek merupakan anak ke 3 dari 4 

bersaudara. Subjek masih memiliki orang tua yang 
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lengkap, hanya saja orang tua subjek tinggal terpisah 

sejak subjek kelas 2 SD. Saat ini subjek tinggal 

bersama mama, kakak, dan adiknya. Perpisahan 

dengan papah  subjek membuat subjek lebih dekat 

dengan mamah. Subjek sekolah di salah satu SD 

swasta dan saat ini subjek duduk dikelas 6 SD. 

Mama subjek seorang ibu rumah tangga, papah 

subjek bekerja di PAM, kedua kakak subjek juga 

sudah bekerja. Penghasilan keluarga subjek saat ini 

berasal dari kedua kakak subjek. Subjek adalah 

seorang yang membawa keceriaan dan kegembiraan 

bagi orang lain. 

Pada saat dirumah, subjek adalah seorang 

remaja yang penuh kenakalan. Subjek tidak pernah 

masuk sekolah, kegiatan subjek sehari-hari hanyalah 

bermain di warnet hingga lupa waktu, dan lupa makan. 

Subjek  selalu minta uang yang banyak hanya untuk 

bermain. Mamah dan kakak subjek sangat sedih dan 

khawatir dengan sikap subjek. Kakak subjek 

memberikan dua pilihan bagi subjek, yaitu 

melanjutkan sekolah atau keluar dari rumah. Subjek 

memilih untuk tetap bersekolah namun tidak mau 

kalau di Jakarta,. 

Kakak subjek pun membawa subjek ke Panti 

Asuhan Santo Thomas. Tinggal di panti asuhan juga 
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merupakan keinginan dari subjek sendiri. Subjek 

tinggal di panti asuhan sudah berjalan 1 tahun. Subjek 

tidak pernah pulang ke rumah, terakhir pulang ke 

rumah yaitu bulan Desember dan bulan Juni. Subjek 

bercita-cita menjadi seorang pramugara.  

b) Hal yang berkaitan dengan Subjective Well-being 

(1) Komponen Kognitif 

Subjek adalah seorang yang mengisi hari-

harinya dengan bermain hingga subjek lupa waktu. 

Kehidupan subjek ketika dirumah sangatlah bebas 

dan tidak teratur. Subjek menceritakan bahwa 

dirinya sering sekali tidak bersekolah karena sibuk 

bermain. Subjek menyadari bahwa sikap dan 

perilakunya ketika dirumah sangatlah tidak baik, 

dan membuat kecewa mamah dan kakaknya, 

subjek menyesali semua sikap dan perilaku 

tersebut. 

Subjek menilai bahwa kehidupannya berubah 

setelah subjek masuk dan tinggal di panti asuhan. 

subjek merasa bahwa dirinya menjadi lebih rajin 

terutama dalam sekolah, lebih disiplin, dan lebih 

tertib. Subjek puas dengan kehidupannya yang 

sekarang, dengan perubahan-perubahan  yang baik. 

Subjek menilai bahwa salah satu penyebab 
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perubahan dalam kehidupannya berasal dari 

peraturan yang ada di panti asuhan.  

Subjek memandang masa depan sebagai sesuatu 

yang harus dicapai seperti cita-cita. Dalam 

mencapai cita-cita, subjek memulai untuk belajar 

bahasa Inggris. Subjek menilai bahwa panti asuhan 

juga memberikan dukungan dalam tercapainya 

cita-cita tersebut, dukungan tersebut berupa 

semangat yang terus ditanamkan dalam diri subjek. 

Memiliki sikap yang lucu, mau untuk bercanda 

bersama anak-anak, baik, begitulah pandangan 

subjek mengenai sikap para pengasuh yang di panti 

asuhan.  Subjek juga memiliki pandangan yang 

sama terhadap teman-temannya. Subjek melihat 

teman-teman di panti asuhan selalu baik pada 

subjek. Subjek menjalin hubungan yang baik 

dengan teman-teman, walaupun subjek pernah satu 

kali berkelahi dengan teman baiknya. Subjek 

menyesali perbuatan tersebut, dan berusaha untuk 

memperbaiki sikapnya  tersebut.  

Selama tinggal di panti asuhan, subjek merasa 

nyaman. Rasa nyaman tersebut tumbuh karena 

subjek semakin mengenali pengasuh dan teman-

teman di panti asuhan. berawal dari rasa nyaman 
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tersebut, muncullah perasaan dimana subjek 

seolah-olah berada di  rumahnya. 

Subjek menikmati semua kehidupan di  panti 

asuhan, hal tersebut dibuktikan dengan cara 

mengikuti semua peraturan, saran, dan kegiatan 

yang ada. Selain dengan cara tersebut, subjek juga 

menyamakan aktivitas di panti seperti di rumah, 

hal itu berguna agar  subjek bisa bertahan tinggal 

di panti. 

(2) Komponen Afeksi 

Awal tinggal di panti asuhan, subjek merasa 

takut, dan sedih. Perasaan tersebut muncul bukan 

berasal dari lingkungan panti asuhan, melainkan 

karena subjek tidak terbiasa hidup berjauhan 

dengan orang tua, terutama mamah. Subjek merasa 

seperti hidup sendiri, tidak ada mamah, saudara, 

dan tidak ada siapapun. 

Terakhir kali subjek merasa sedih adalah bulan 

lalu, hal tersebut dikarenakan subjek merasa 

simpati pada teman yang akan dipulangkan ke 

tempat asalnya. Perasaan sedih juga muncul ketika 

subjek merindukan orang tua, terutama mama. 

Perasaan sedih yang dirasakan subjek, tidak lama  

berubah menjadi perasaan bahagia.  



48 
 

 
 

Subjek merasa senang dan gembira setelah 1 

tahun tinggal di panti asuhan. Senang dan gembira 

dengan semua pengasuh atau pembimbing, suster, 

dan juga teman-teman di  panti asuhan. selama di 

panti asuhan, subjek selalu merasa gembira dan 

jarang sedih. Panti asuhan sudah seperti keluarga 

bagi subjek.  

Saat subjek melanggar peraturan di panti asuhan 

muncul perasaan takut, kesal, dan menyesal. Tidak 

hanya  saat melanggar peraturan di  panti asuhan, 

tetapi ketika subjek berkelahi dengan  temannya, 

perasaan tersebut muncul. Peristiwa tersebut 

merupakan peristiwa pertama bagi subjek dan tidak 

mau mengulanginya kembali. 

Tidak hanya afek positif yang dirasakan oleh 

subjek selama tinggal di panti asuhan, namun juga 

ada afek negatif, seperti marah dan kesal. Afek 

tersebut muncul ketika subjek mendapatkan 

kebutuhan dengan waktu yang lama. 

Subjek bangga dengan kehidupan yang 

sekarang, dengan perubahan-perubahan yang 

terjadi pada diri subjek. Subjek juga bangga 

menjadi anak panti asuhan, bangga karena bisa 

tinggal di panti asuhan. Subjek merasa bahwa panti 

asuhan selalu memberikan yang terbaik untuk masa 
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depan subjek. Subjek selalu merasa bersyukur 

karena di panti asuhan ini subjek bisa bersekolah 

dan makan dengan baik. 

(3) Faktor-faktor yang mempengaruhi Subjective 

Well-being 

Tinggal dipanti asuhan memberikan pengaruh 

yang baik bagi subjek. Subjek yang dulu tidak 

pernah beribadah, tidak pernah berdoa, bahkan 

subjek tidak mengenal Tuhan, di panti asuhan ini 

subjek menjadi lebih mengenal Tuhan, dan juga 

lebih dekat dengan Tuhan. Subjek  menjadi lebih 

rajin pergi ke Gereja untuk beribadah, dan juga 

lebih sering berdoa. Dan yang tidak ketinggalan 

yaitu subjek merasa bahwa tinggal di panti asuhan 

adalah rencana dari Tuhan. 

Bukan berarti tinggal di panti asuhan subjek 

tidak memiliki tujuan hidup, sebaliknya subjek 

memiliki tujuan hidup seperti remaja pada 

umumnya. Subjek memiliki tujuan yang ingin 

dicapai, subjek ingin sekolah dengan baik, kemudia 

bisa bekerja, dan membanggakan orang tua subjek,  

terutama mamah. Subjek yakin bahwa rencana 

untuk masa depannya dapat terwujud. Keyakinan 

tersebut dibuktikan dengan usaha-usaha yang 

dimulai sejak sekarang, sejak tinggal di panti 
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asuhan. Para pengasuh yang ada di panti asuhan 

selalu memberikan dukungan pada subjek untuk 

bisa meraih semua harapan dan keinginannya.  

Selama 14 tahun ini, subjek merasa senang dan 

bahagia saat subjek berusia 14 tahun. Subjek 

menilai bahwa dirinya lebih berprestasi, memiliki 

hidup yang lebih baik, lebih maju. Subjek bahagia 

karena bisa membanggakan orang tua dan kakak 

dengan apa yang subjek peroleh  sekarang.  

Perasaan senang dan gembira pada subjek 

muncul karena subjek merasakan cinta yang 

diberikan oleh pengasuh dan juga teman-teman di 

panti asuhan. Subjek merasakan cinta yang 

diberikan pengasuh dari cara pengasuh 

memberikan perhatian ketika subjek sakit, subjek 

diantar ke dokter dan juga di kerokin. Selama 

tinggal di panti asuhan, subjek pernah  mengalami 

sakit, namun bukan penyakit yang serius. Sakit 

yang diderita oleh subjek lebih disebabkan karena 

subjek merindukan orang tuanya. Banyak yang 

peduli ketika subjek sakit.  Kepedulian itulah yang 

menyebabkan subjek dapat segera pulih. Subjek 

selalu menganggap semua pengasuh seperti orang 

tua subjek. 
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Di panti asuhan, subjek memiliki banyak teman 

untuk tertawa dan bercanda bersama. Hubungan 

subjek dengan teman-teman di panti asuhan 

terbilang baik. Subjek tidak menyukai jika hanya 

berkumpul dengan teman-teman tertentu saja, 

namun subjek memilih untuk berkumpul dan 

bergambung dengan semua orang atau bahkan 

kelompok-kelompok yang ada di panti asuhan. 

Subjek mampu berikap baik dengan teman 

begitupun sebaliknya. Teman-teman di panti 

asuhan selalu menyemangati subjek dalam meraih 

cita-citanya.  

Subjek merasa senang saat panti asuhan 

mengadakan kegiatan bersama yang dilakukan 

diluar yaitu, jalan-jalan bersama. Terasa ada 

kedekatan antara subjek dengan teman-teman, 

dimana bisa bercanda dan tertawa. Subjek tidak 

jenuh dengan kegiatan harian yang sama yang 

dilakukan setiap harinya, itu karena subjek 

melakukan semua kegiatan dengan sukacita. 

 

c. Analisis Kasus Subjek 

Sejak kelas 2 SD, subjek tinggal bersama dengan ibu, 

kakak, dan adiknya. Ayah subjek pergi dan menikah lagi. 

Subjek di masukkan di panti asuhan karena subjek adalah 
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seorang yang malas untuk masuk sekolah dan lebih menyukai 

bermain bersama teman hingga lupa waktu. Dari hasil 

pengamatan pengasuh di panti asuhan, pertama kali tinggal di 

panti asuhan, subjek terlihat pendiam dan tidak begitu ceria. 

Subjek sendiri juga mengaku bahwa di awal kehidupan 

barunya di panti asuhan ini, subjek merasa takut dan sedih. 

Subjek mengatakan bahwa dirinya tidak terbiasa jauh dari 

mamahnya.  

Seiring dengan berjalannya waktu, subjek menikmati 

tinggal di panti asuhan. Banyak hal yang membuat subjek 

merasakan hal tersebut, salah satunya yaitu dengan kehadiran 

teman-teman. Pengasuh yang ada di panti  asuhan mengatakan 

bahwa kehadiran teman-teman membuat perasaan sedih pada 

diri subjek perlahan menghilang dan menimbulkan perasaan 

senang dan bahagia. Didalam panti asuhan ini, subjek 

menjalin hubungan sosial  yang baik dengan teman-teman. 

Subjek menyesal ketika dirinya berkelahi dengan salah 

seorang teman, dan menurut subjek  itu merupakan hal yang 

tidak menyenangkan dan membuat subjek sedih. Pengasuh 

pernah melihat subjek sedih, ternyata itu disebabkan karena 

ada teman dekat yang bersikap cuek pada subjek. Subjek 

merasa bahwa dirinya tidak bisa berjauhan dengan temannya. 

Subjek tidak hanya menjalin hubungan sosial yang 

baik dengan teman-teman, tetapi juga para pengasuh yang ada 

di panti asuhan. Subjek selalu merasa bahwa pengasuh yang 
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ada di panti asuhan selalu memberikan cintanya pada subjek 

dengan berbagai macam cara yang berbeda dan terkadang 

dengan cara yang menyakitkan. Salah satu bentuk cinta yang 

diberikan pengasuh yaitu ketika subjek sakit, pengasuh begitu 

peduli dengan subjek, mau mengantarkan ke dokter dan juga 

menyiapkan makanan, dan menurut subjek penyakit tersebut 

bukanlah penyakit yang serius, tetapi penyakit rindu dengan 

mamah, namun pengasuh masih tetap merawat subjek dengan 

baik. Pengasuh di panti asuhan ini mengatakan bahwa subjek 

tidak pernah berbuat kasar pada pengasuh di panti asuhan, 

namun subjek bersikap sebaliknya.  

Semakin bertambahnya usia, subjek mengatakan 

dirinya semakin bahagia, dia melihat bahwa kebahagiaan itu 

dirasakan pada saat subjek berusia 14 tahun. Dengan begitu 

banyak prestasi yang diperoleh dan juga karena memilliki 

hidup yang lebih baik, memunculkan perasaan senang dan 

bahagia dalam diri subjek. Subjek pernah bercerita pada 

pengasuh bahwa dirinya akan melanjutkan Sekolah Menengah 

Pertama (SMP) di panti asuhan. Hal itu wujud dari perasaan 

senang yang muncul pada diri subjek. Bangga menjadi anak 

panti asuhan, dan bangga dengan kehidupannya yang 

sekarang, itulah perasaan yang juga muncul dalam diri subjek 

karena subjek tinggal di panti asuhan. Muncul juga perasaan 

senang dalam diri subjek yang dikarenakan semakin dekatnya 
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subjek dengan Sang Pencipta. Subjek merasa lebih tenang dan 

lebih mengenal  Tuhan. 

Subjek menyadari bahwa sikapnya sebelum tinggal di 

panti asuhan sangatlah tidak baik dan juga membuat banyak 

orang kecewa, terutama sang mamah. Subjek sendiri 

menerima kenyataan bahwa dirinya sekarang tinggal di panti 

asuhan dan subjek memilih untuk menikmati semua ini. 

Subjek menyadari bahwa di panti asuhan ini banyak 

perubahan positif yang terjadi dalam kehidupannya. Subjek 

menjadi seorang remaja yang lebih rajin terutama dalam 

sekolah dan belajar, lebih disiplin, dan juga lebih tertib 

dengan peraturan yang ada. Subjek merasa dirinya puas 

dengan perubahan positif tersebut dan subjek lebih menikmati 

kehidupan barunya di panti asuhan. Subjek memandang masa 

depannya di panti asuhan ini dengan positif dan subjek sendiri 

yakin bahwa dirinya mampu untuk mencapai tujuan dan cita-

cita tersebut. Bagi subjek tinggal di panti asuhan bukanlah 

penghalang dalam subjek mencapai tujuan dan cita-cita 

tersebut tetapi memberikan semangat dan juga motivasi yang 

tinggi.  

Kegiatan  yang sudah dirancang  oleh pengasuh 

membuat diri subjek merasa senang dan menikmati tinggal di 

panti asuhan. Bagi subjek, semua kegiatan yang ada di panti 

asuhan memberikan pengalaman baru bagi dirinya, dan subjek 

merasa bahwa hal tersebut memberikan pengaruh positif bagi 
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subjek. Subjek merasa menjadi lebih akrab dengan teman-

teman di panti asuhan karena adanya kegiatan di panti asuhan. 

Subjek dapat menjalin hubungan yang baik dengan teman-

teman, dan juga dengan pengasuh di panti asuhan.  

Pada saat ini, subjek hanya melihat dirinya dari sudut 

pandang yang positif. Subjek berpikir bahwa tinggal di panti 

asuhan merupakan rencana yang sudah Tuhan siapkan untuk 

subjek. Dengan semua perubahan yang terjadi pada dirinya, 

subjek lebih bisa membanggakan orang tua, terutama mamah, 

dan juga kedua kakak subjek. 
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Remaja Tinnggal di Panti Asuhan 

Faktor yang mempengaruhi : 

- Dukungan sosial 

- Kegiatan panti  

- Hubungan sosial yang baik 

- Optimis  

- Usia 

- Tujuan  

- Kepercayaan akan Tuhan 

- Kebutuhan terpenuhi 

dengan baik 

- Kesehatan 

Subjective well-being 

tinggi 

Skema 2.  Subjective well-being pada S1 

 

Karakteristik Subjective Well-being: 

1. Tingginya respon emosional  

yang menyenangkan  

(senang, gembira, bangga, 

berguna, bersyukur, bahagia,  

diperhatikan, dicintai) 

2. Tingkat mood negatatif yang 

rendah 

(takut, sedih, marah, menyesal) 

3. Kepuasan hidup tinggi 

(menikmati, nyaman, terjadi 

perubahan positif, puas) 
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2. Subjek 2 

a. Identitas Subjek 

Nama    : AP 

Usia    : 16 tahun 

Jenis Kelamin  : Laki-laki 

Pendidikan   : SMK 

Jumlah Saudara  : 2 

Agama   : Islam 

Alamat   : Kendal 

b. Hasil Observasi dan Wawancara 

1) Hasil Observasi 

Pada hari Rabu, 9 Agustus 2017 peneliti melakukan 

wawancara bersamaan dengan mengobservasi subjek. 

Wawancara dilakukan pukul 19.00 yang  bertempat di 

ruang belajar panti asuhan. Pada waktu itu, subjek 

menggunakan kaos berkerah berwarna biru dengan  

celana jeans dibawah lutut. Subjek menyambut peneliti 

dengan senyum. Subjek memiliki tinggi badan sekitar 150 

cm, badan agak berisi, rambut pendek dan rapi.  

Saat berlangsungnya wawancara subjek terlihat ragu-

ragu dalam menjawab. Subjek menjawab pertanyaan, 

terkadang dengan raut wajah yang tanpa ekspresi. Subjek 

jarang sekali tersenyum di awal wawancara. Saat 

pertanyaan yang diajukan menyangkut kegiatan di panti, 

cita-cita, dan juga hal yang disukai, subjek mulai 
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memberikan sedikit senyum. Subjek adalah seorang yang 

pendiam, yang akan bicara seperlunya saja. Hal tersebut 

terlihat saat peneliti  bercanda bersama dengan teman-

teman subjek, subjek hanya sedikit melemparkan senyum 

dan tidak merespon apapun.  

Subjek tampak duduk dengan posisi yang tidak terlalu 

rilex, badannya terlihat tegak dan tidak bersandar. Tangan 

subjek selalu berusaha memainkan sesuatu, seperti ujung 

celana, bolpoint, dan terkadang seperti merapikan rambut.  

Wawancara kedua berlangsung pada hari Selasa, 12 

September 2017 yang bertempat di teras aula panti 

asuhan. pada wawancara yang kedua ini, subjek terlihat 

lebih rilex dan lebih banyak tersenyum. Subjek seperti 

sudah nyaman dengan peneliti.  Subjek terlihat lebih 

terbuka ketika diwawancara. Setiap pertanyaan, subjek 

menjawab dengan yakin. Terkadang subjek mengajak 

peneliti bercanda. Saat membahas mengenai rumah dan 

keluarga, ekspresi subjek terlihat tidak senang, seperti 

seseorang yang merindukan rumahnya. 

Saat berkumpul bersama dengan teman-teman, subjek 

terlihat banyak diam, dan lebih banyak mendengarkan dan 

ikut tertawa apabila ada suatu hal yang lucu. Ketika 

peneliti mengadakan kegiatan dengan seluruh penghuni 

panti,  subjek terlihat mengikutinnya namun lebih 

memilih untuk diam dan bicara seperlunya. Subjek lebih 
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banyak mengalah pada teman-teman. Subjek jarang sekali 

mengeluarkan pendapat ketika berada dalam kelompok, 

terkecuali subjek dimintai pendapat oleh teman-teman. 

Seperti orang yang mengikuti arus saja. Sama halnya 

dengan sikap subjek pada pengasuh. Subjek terlihat segan. 

Subjek bersikap sopan dan patuh pada pengasuh dan pada 

peraturan yang ada.  

Pada saat jam belajar, subjek terlihat lebih banyak 

diam dan memilih untuk fokus belajar. Pada saat teman-

teman bercanda di jam belajar, subjek hanya ikut tertawa 

dari kejauhan dan kembali belajar. Ketika berkebun, 

subjek terlihat bersemangat. Subjek selalu menebar 

senyum pada saat berkebun. 

2) Hasil Wawancara 

a) Latar Belakang Kehidupan Subjek 

Subjek berasal dari Kendal. Subjek tinggal 

bersama bapak, ibu, dan adiknya. Subjek adalah anak 

pertama dari 2 bersaudara, adik subjek masih sangat 

kecil, saat ini berusia 5 tahun.  Subjek sendiri  saat ini 

berusia 16 tahun. Ibu subjek adalah  seorang ibu rumah 

tangga, sedangkan bapak subjek bekerja sebagai supir 

truk yang memuat pasir dan tanah. Dalam satu minggu, 

subjek bisa bertemu bapak hanya 1 kali  yaitu pada hari 

Jumat. Keluarga subjek termasuk  keluarga yang 

kurang dalam hal ekonomi. Subjek memiliki hubungan  
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yang baik  dengan kedua orang tua. subjek mengatakan 

bahwa orang tua subjek sering sekali memarahinya, 

namun hal itu sudah tidak berlaku lagi sekarang.  

Dirumah, subjek adalah seorang yang nakal, 

bandel, dan tidak patuh pada orang tua. Selain itu, 

subjek juga termasuk anak yang tidak teratur, bersikap 

kurang baik, tidak disiplin, dan hidupnya liar. Orang 

tua subjek sering sekali menasehati, tetapi selalu 

diabaikan. Hal-hal tersebutlah yang menyebabkan 

subjek tinggal di panti asuhan. Sudah 2 tahun lebih 

subjek tinggal di panti asuhan, sejak subjek kelas 10. 

Sebelum tinggal di panti asuhan Santo Thomas, subjek 

juga tinggal di panti asuhan yang lain ketika SMP. 

Selama di panti asuhan, subjek sudah 3 kali pulang ke 

rumah, yaitu ketika kenaikan kelas, Lebaran, dan hari 

Natal.  

Subjek adalah seorang yang pendiam, kalau 

tidak ada yang bertanya maka subjek juga tidak akan 

bertanya, dan kalau subjek butuh sesuatu barulah 

subjek memulai pembicaraan. Subjek lebih suka 

menyendiri karena bagi subjek menyendiri terasa lebih 

nyaman dan tenang. subjek mengatakan bahwa dalam 

diri subjek lebih banyak kelemahan dibanding dengan 

kelebihan. Subjek sangat menyukai musik, dan subjek 
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sangat senang ketika bermain gitar. Subjek memiliki 

cita-cita menjadi seorang TNI.  

b) Hal-hal yang berkaitan dengan Subjective Well-

being 

(1) Komponen Kognitif 

Subjek menilai bahwa ada perbedaan dalam 

hidupnya setelah tinggal di panti asuhan. Subjek 

menjadi lebih disiplin, tertib, terdidik, teratur, tidak 

malas,  dan juga mampu untuk bersikap baik pada 

orang lain. Perubahan tersebut terjadi karena 

adanya peraturan di panti asuhan yang menurut 

pandangan subjek mampu memberikan pengaruh 

yang baik bagi diri subjek. 

Subjek mengatakan bahwa segala kebutuhan 

sudah terpenuhi dengan baik di panti asuhan ini, 

mulai dari kebutuhan makan, mandi, dan juga 

kebutuhan sekolah.Tidak hanya kebutuhan sehari-

hari, melainkan juga kebutuhan untuk 

pengembangan bakat, seperti alat musik dan alat 

olahraga. 

Subjek merasakan bahwa lebih menyenangkan 

tinggal dirumah, tapi subjek menyadari bahwa 

dirumah membuat subjek tidak  teratur, karena 

menurut subjek tinggal di panti asuhan itu tidak 

menyenangkan tapi bisa membuat  dirinya hidup 
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teratur. Subjek merasakan bahwa dirumah subjek 

lebih bebas, lebih banyak waktu untuk bermain, 

sedangkan di  panti asuhan lebih banyak waktu 

digunakan untuk belajar. Bagi subjek, belajar 

merupakan hal yang paling terpenting dan juga 

tujuan subjek di panti asuhan adalah untuk belajar, 

tidak boleh bersikap yang aneh-aneh. Subjek 

memandang masa depan sebagai suatu impian. Di 

panti  asuhan ini, subjek mulai merancang masa 

depannya.  

  Subjek menilai bahwa pengasuh belum 

seimbang dalam memberikan perhatian, namun 

subjek juga menyadari bahwa hal itu dikarenakan 

jumlah anak yang tidak seimbang dengan jumlah 

pengasuh yang ada. Perhatian itu subjek rasakan 

ketika subjek sedang sakit, pengasuh sangat sabar 

menemani subjek dan pengasuh masih mau 

mendidik serta mengajari subjek yang termasuk 

anak nakal di panti. 

Subjek tidak terlalu menikmati tinggal di panti 

asuhan, karena tidak adanya orang tua dan juga 

subjek merasa bahwa dirinya masih membutuhkan 

kasih sayang orang tua, selain karena alasan tidak 

adanya orang tua, subjek merasa menikmati 

kehidupannya di panti aushan, dan juga subjek 
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merasa nyaman dengan kehadiran pengasuh atau 

pendamping yang sayang pada subjek yang bisa 

menggantikan sedikit peran orang tua, dan karena 

bisa tidur di kasur yang empuk. Subjek menilai 

bahwa pengasuh, dan teman-teman di panti  asuhan 

mendukung subjek dalam mencapai cita-cita. 

Dukungan yang diberikan berupa bagaimana untuk 

hidup disiplin dan itu selalu ditanamkan dalam 

hidup subjek. Subjek sendiri juga berusaha untuk 

mencapai cita-cita tersebut dengan melatih fisik, 

misalnya lari setiap sore.   

Subjek merasa belum puas dengan hidupnnya 

yang sekarang. Subjek masih ingin menjadi yang 

lebih dari saat ini.  Subjek merasa pandangan orang 

lain terhadap dirinya sudah berbeda, tidak seperti 

dulu lagi. Saat ini orang-orang menilai subjek 

sudah semakin baik. Hal itu dibuktikan dengan 

sikap baik  yang subjek tunjukkan pada teman-

teman dan  para pengasuh.  

(2) Komponen Afeksi 

Saat pertama kali  tinggal di panti asuhan, 

subjek merasa sedih  karena harus berpisah dengan  

orang tua, merasa bingung, dan juga merasa belum  

cocok  dengan  keadaan panti. Subjek merasa tidak 

enak  hidup  berjauhan  dengan orang  tua. Subjek 
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merasa kalau dirinya dibuang jauh di panti asuhan, 

tidak seperti saudara-saudaranya yang bisa 

bersekolah dekat dengan rumah dan orang tua. 

Muncul penolakan dalam diri subjek karena tidak 

mau tinggal di panti asuhan. 

Selama di panti asuhan, subjek sering mengeluh 

dan kesal ketika pengasuh mulai marah dan muncul 

keinginan dalam diri subjek untuk  memarahi 

pengasuh. Subjek merasa  bahwa pengasuh 

bertindak pilih kasih pada anak-anak di panti 

asuhan. Muncul perasaan iri hati ketika subjek 

membandingkan dirinya dengan teman-teman yang 

tinggal di  luar panti asuhan yang bebas melakukan 

apapun. Karena iri hati, subjek pernah melanggar 

peraturan yang ada karena ingin merasakan 

kebebasan namun subjek justru merasa menyesal 

telah melakukan hal tersebut.  

Satu tahun tinggal di panti asuhan membuat 

subjek memiliki rasa kebersamaan dengan  seluruh 

penghuni panti asuhan. Subjek memiliki banyak 

teman di panti asuhan, dan hubungan subjek 

dengan teman-teman di panti sangat baik walau 

terkadang ada salah paham. Subjek dan teman-

teman sering bercanda dan tertawa bersama. 

Kadang senang dan kadang di campakkan, itulah 
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perasaan yang muncul dalam diri subjek selama 

tinggal di panti asuhan.  

Selama di panti asuhan muncul perasaan senang 

dan sedih, namun subjek lebih banyak merasakan 

perasaan senang  dan gembira selama tinggal di 

panti asuhan, karena adanya teman-teman yang 

peduli, baik, saling berbagi, saling memperhatikan 

satu sama lain, dan mencintai subjek, sehingga 

subjek tidak merasa kesepian, dan juga karena 

semua kebutuhan seperti kebutuhan makan, mandi 

dan juga sekolah sudah terpenuhi dengan baik. 

Subjek menyukai saat bercanda, tertawa, 

merasakan kesusahan bersama teman-teman, dan 

juga saat melakukan kegiatan bersama.  Subjek 

merasa bangga menjadi seorang penghuni panti 

asuhan dengan semua perubahan yang dialaminya 

dan merasa bersyukur karena bisa menjadi bagian 

dalam keluarga panti asuhan.  

Selain mencintai dan dicintai teman-teman, 

subjek juga merasa dicintai pengasuh, hal tersebut 

dirasakan saat pengasuh menegur dan  memarahi 

ketika subjek berbuat salah, karena menurut subjek 

hal itu untuk mendidik menjadi baik. Subjek sudah 

menganggap panti asuhan seperti rumah dan juga 

keluarga.  
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(3) Faktor-faktor yang mempengaruhi Subjective 

Well-being 

Subjek pernah mengalami sakit selama tinggal 

di  panti asuhan, namun menurut subjek sakitnya 

tidak terlalu parah. Dan ketika sakit, banyak yang 

peduli pada subjek, salah satunya yaitu pengasuh di  

panti asuhan. Selama tinggal di panti asuhan ini, 

subjek menjadi lebih sering beribadah, biasanya 

subjek sering sekali mendoakan orang tua, 

pengasuh, dan untuk donatur. Hidup menjadi lebih 

bahagia dan senang menurut subjek salah satu 

alasan karena bertambahnya usia subjek. Subjek 

menceritakan bahwa dirinya sangat senang saat 

berusia 9 tahun, karena subjek masih merasakan 

tinggal dalam lingkungan keluarga dan di usia 9 

tahun subjek masih bisa diatur. 

Tinggal di panti asuhan ini membuat subjek 

memiliki  tujuan hidup, yaitu setelah lulus SMK 

ini, subjek ingin mencari pekerjaan, karena subjek 

memiliki cita-cita akan membantu membiayai adik-

adiknya yang masih bersekolah dan juga 

membantu orang tua dalam perekonomian 

keluarga. Subjek sendiri sangat yakin bahwa tujuan 

tersebut bisa tercapai. Subjek merasa yakin bahwa 
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dirinya mampu untuk mencapai semua keinginan 

tersebut.  

Didalam panti asuhan, banyak sekali kegiatan  

yang  membuat para penghuninya merasa senang, 

termasuk subjek.  Subjek senang ketika panti 

asuhan mengadakan wisata ketempat-tempat yang 

belum pernah dikunjungi. Bagi subjek kegiatan 

tersebut bisa menambah rasa kebersamaan, dengan 

bercanda dan tertawa bersama. Subjek menjadi 

lebih akrab dengan  teman-temannya walaupun 

terkadang juga sering bertengkar, namun subjek 

tetap merasa dicintai oleh teman-temannya. Cara 

teman-teman memberikan cinta pada subjek yaitu 

dengan sikap peduli pada subjek.  

Tidak hanya dari teman-teman, perasaan 

dicintai juga diterima dari para pengasuh. Namun 

cara pengasuh memberikan cinta berbeda. Subjek 

merasa bahwa kemarahan yang selalu muncul pada 

pengasuh merupakan bukti bahwa pengasuh peduli 

dan sayang pada subjek. Subjek menyadari bahwa 

itu demi kebaikan subjek kedepannya.  

c. Analisis Kasus Subjek 

Subjek adalah anak pertama dari dua bersaudara. 

Subjek berasal dari Kendal, Jawa Tengah. Subjek masih 

memiliki orang tua yang lengkap. Saat ini ayah subjek bekerja 
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sebagai seorang supir truk yang memuat pasir dan juga tanah. 

Ayah subjek jarang sekali pulang ke rumah, dalam seminggu 

hanya satu kali ayah subjek pulang, jadi subjek hanya bisa 

bertemu ayahnya sekali dalam seminggu. Perekonomian 

keluarga subjek terlibang kurang, sama halnya dengan yang 

disampaikan oleh pengasuh di panti asuhan, oleh sebab itu 

subjek dititipka di panti asuhan agar dapat sekolah. Subjek 

menceritakan bahwa dirinya dulu itu seorang yang nakal, 

bandel, tidak patuh dengan orang tua, tidak disiplin, hidupnya 

juga liar. Orang tua subjek sering menasehati, tetapi subjek 

sendiri tidak mau mendengarkan dan malah mengabaikannya. 

Hal tersebut juga menjadi pertimbangan orang tua subjek 

untuk menitipkan anaknya di panti asuhan, agar menajdi anak 

yang baik. Subjek sendiri sudah tinggal di panti asuhan sejak 

SMP, namun berbeda panti asuhan. Di panti asuhan Santo 

Thomas ini, subjek tinggal dari kelas 10 SMK atau dari usia 

15 tahun. 

Selama tinggal di panti asuhan, subjek pernah merasa 

sedih, karena subjek merasa dirinya dibuang jauh di panti 

asuhan dan subjek pernah membandingkan dirinya dnegan 

saudaranya yang bisa bersekolah di rumah. Selain karena itu, 

subjek sedih juga karena merindukan orang tua dan juga 

adiknya. Di awal tinggal di panti asuhan, subjek merasa sedih, 

karena tidak enak hidup berjauhan dengan orang tua, subjek 

juga merasa bingung, dan merasa belum cocok dengan 
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keadaan didalam panti asuhan. Dengan berjalannya waktu, 

perasaan sedih tersebut dapat berubah menjadi perasaan 

senang. Subjek senang dengan perubahan yang terjadi dalam 

hidupnya. Subjek menceritakan bahwa semenjak masuk dan 

tinggla di panti asuhan ini, subjek mengalami banyak sekali 

perubahan positif dalam dirinya.  Sekarang subjek menjadi 

lebih disiplin, teratur, tidak malas, dan juga lebih baik dai 

sebelumnya dan yang tidak kalah baiknya, subjek menjadi 

rajin berdoa pada Tuhan. Selain senang dengan perubahan 

yang dalami subjek, perasaan senang tersebut muncul karena 

menurut subjek didalam panti asuhan ini ada rasa 

kebersamaan yang tinggi dengan seluruh penghuni panti 

asuhan. Subjek sangat menyukai saat berkumpul dan bercanda 

bersama dengan teman-teman, saat berkegiatan bersama 

dengan teman-teman. Dengan kehadiran teman-teman dalam 

hidup subjek yang baru di panti asuhan, dapat menghilangkan 

perasaan sedih dan rasa sepi yang hadir di awal kedatangan 

subjek di panti asuhan. Subjek menyampaikan bahwa teman-

teman sangat peduli dan perhatian pada subjek. 

Peduli dan perhatian tidak hanya subjek peroleh dari 

suster, melainkan juga dari para pengasuh yang ada di panti 

asuhan. Bentuk perhatian yang diterima subjek yaitu 

pelayanan ketika subjek sakit. Pengasuh merawat subjek 

dengan baik, selain itu bentuk cinta yang diberikan pengasuh 

adalah dengan memarahi subjek. subjek jadi berpikir bahwa 
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marah itu berguna untuk kebaikan subjek sendiri. Subjek 

merasa dicintai oleh bapak pengasuh walau kadang subjek 

merasa pengasuh terlalu pilih kasih. Subjek menyadari bahwa 

jumlah anak dan pengasuh yang ada di panti asuhan tidak 

seimbang, jadi dalam memberikan perhatian pun tidak bisa 

sama natar anak. Walau seperti itu, subjek tetap menganggap 

pengasuh sebagai orang tua sendiri dan harus dihormati. 

Pengasuh mengatakan bahwa subjek merupakan seorang 

remaja laki-laki yang memiliki sopan santun pada orang tua, 

subjek juga terbuka pada pengasuh. Walau subjek terbilang 

seorang remaja yang pendim, dan memilih untuk berbicara 

seperlunya, tapi dipanti asuhan subjek tetap bergabung dengan 

teman-teman hanya saja memilih untuk diam, dan mengikuti 

saja. Subjek tetap menjalin hubungan yang baik dengan  

teman-teman di panti asuhan. Hal tersebut juga dirasakan oleh 

pengasuh.  

Saat ini subjek lebih banyak merasa gembira dari pada 

merasa sedih. Subjek mengatakan bahwa dirinya sudah mulai 

menikmati dan juga merasa nyaman tinggal di panti asuhan, 

dengan seluruh kegiatan yang ada, dengan berbagai macam 

penghuninya, dengan peraturan yang ada.  Dari sudut pandang 

subjek, peraturan di panti asuhan benar-benar dapat mengubah 

sikap dan sifat subjek. Setelah melihat dan merasakan 

perubahan yang terjadi pada dirinya, muncul rasa menyesal 

dengan sikap dan perilaku subjek yang dulu. Subjek menyesal 
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karena telah membuang-buang waktu begitu banyak. Dan saat 

ini subjek mulai menata hidupnya dengan baik di panti 

asuhan. 

Subjek memandang bahwa masa depan adalah sebuah 

impian. Subjek sudah merancang masa depannya dengan baik. 

Dan semua itu dimulai subjek dari belajar dengan rajin dan 

baik, belajar tidak hanya akademik saja, tetapi subjek juga 

belajar untuk menjadi disiplin agar nantinya bisa dipercaya 

oleh orang lain. Subjek menyadari kalau tujuan utama tinggal 

di  panti asuhan adalah untuk belajar, dan subjek pun selalu 

memberi semangat pada dirinya sendiri untuk bisa fokus pada 

tujuan tersebut, dan berusaha untuk bersikap baik. Subjek 

sendiri juga memiliki tujuan lain, yaitu ingin segera lulus dan 

dapat bekerja dengan baik, agar nantinya subjek bisa 

menyekolahkan adik dan juga keponakannya. Subjek yakin 

pada dirinya sendiri bahwa apapun rencana untuk masa 

depannya dapat subjek capai. Panti asuhan pun turut 

mendukung subjek untuk mewujudkan smua rencana subjek, 

yaitu dengan mengajari subjek untuk bersikap disiplin, dan 

selalu memotivsai subjek. Dengan bertambahnya usia, subjek 

mengaku bahwa dirinya mampu berpikir dewasa dan dapat 

membuat hidupnya lebih bahagia. Subjek merasa paling 

bahagia ketika usia 9 tahun, karena dirinya masih berada 

didalam lingkungan keluarga, dan juga diusia itu subjek masih 

bisa untuk diatur. Meskipun subjek tetap ingin dirinya bisa 
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bebas seperti dulu, namun subjek selalu ingat dengan masa 

depannya dan berusaha berpikir bahwa kebebasan hanya akan 

menunda  masa depan tercapai. Subjek bersyukur dan merasa 

beruntung sekali bisa tinggal di panti asuhan. Dengan semua 

fasilitas yang ada, dengan semua kebutuhan yang selalu 

diberikan, dengan semua perhatian dan cinta yang tak pernah 

henti dicurahkan. 
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Subjective well-being 

tinggi 

Faktor yang mempengaruhi : 

- Dukungan sosial 

- Kegiatan panti  

- Hubungan sosial yang baik 

- Optimis  

- Usia 

- Tujuan  

- Kesehatan 

- Kebutuhan terpenuhi 

dengan baik 

- Kepercayaan akan Tuhan 

Remaja Tinggal di Panti Asuhan 

Skema3.  Subjective well-being pada S2 

 

Karakteristik Subjective Well-

being: 

1. Tingginya respon emosional 

yang menyenangkan 

(bangga, senang, bahagia, 

bersyukur, gembira, 

diperhatikan dan dicintai) 

2. Tingkat mood negatif yang 

rendah 

(sedih, iri hati, marah, 

menyesal) 

3. Kepuasan hidup tinggi 

(menikmati, nyaman, puas, 

perubahan yang positif) 
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3. Subjek 3 

a. Identitas Subjek 

Nama    : PL 

Usia    : 15 tahun 

Jenis Kelamin  : Perempuan 

Pendidikan   : SMK 

Jumlah Saudara  : 6 

Agama   : Katolik 

Alamat   : Kalimantan Barat 

b. Hasil Observasi dan Wawancara 

1) Hasil Observasi 

Peneliti terlibat langsung dengan observasi yang 

dilakukan pada subjek. Observasi dilakukan di ruang tamu 

pada tanggal 11 Agustus 2017 dan 25 Agustus 2017. Ruangan 

yang digunakan  saat itu terlihat cukup kondusif. Subjek dan 

peneliti duduk di kursi yang terbuat dari kayu. Subjek 

mengenakan pakaian berwarna merah dengan celana panjang 

berwarna cokelat. Subjek memiliki rambut yang panjang dan 

berwarnna hitam bercampur cokelat, subjek juga berkulit 

putih. Subjek memiliki postur tubuh yang tidak terlalu tinggi 

dengan badan yang agak berisi.  

Selama wawancara berlangsung, subjek terlihat santai 

dalam menjawab setiap pertanyaan. Subjek tidak pernah ragu-

ragu dalam menjawab pertanyaan. Suara subjek terdengar 

datar selama wawancara berlangsung. Sesekali subjek terlihat 
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memberikan senyum pada peneliti. Senyum tersebut juga 

diberikan pada teman-teman subjek yang melewati ruang 

tamu. Subjek terlihat ramah sekali pada siapapun. 

Subjek tampak bersikap baik pada teman-teman di 

panti. Subjek terlihat sering mengajak bercanda teman-teman. 

Subjek sering sekali menggoda teman-teman yang sedang 

belajar, dengan menggelitik pinggang, mengambil bolpoint, 

bahkan memaanggil-manggil dan ditinggal pergi. Peneliti 

melihat subjek menghibur teman yang sedang sedih dengan 

membuat lelucon dan juga menyanyi dengan suara yang aneh, 

dan teman subjek pun tertawa. 

Subjek sangat antusias saat peneliti mengadakan 

kegiatan bersama seluruh penghuni panti. Subjek berani 

mengeluarkan pendapat saat dalam kelompok, dan yang tidak 

pernah ketinggalan dari subjek ini adalah dimanapun dan pada 

saat apapun subjek selalu melakuakn hal-hal yang membuat 

teman-teman tertawa, bahkan pengasuh saja ikut tertawa. 

Subjek terlihat berani dalam mengambil suatu keputusan. 

Pada saat mengerjakan tugasnya di panti asuhan seperti piket 

dan juga berkebun, subjek tampak bersemangat. Subjek tidak 

pernah berhenti tersenyum dan tertawa.  

Subjek bersikap sopan pada pengasuh yang ada di 

panti asuhan. Subjek merupakan anak yang mau menuruti 

nasehat dan perintah dari pengasuh. Walaupun subjek terlihat 

dekat dengan pengasuh di panti, tetapi subjek tetap segan dan 
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takut. Subjek sering sekali mengajak pengasuh bercanda. 

Subjek berani ketika diminta maju untuk memimpin doa 

ketika ada donatur yang datang ke panti asuhan. Banyak yang 

menyukai subjek di panti asuhan ini. 

Pernah suatu kali, peneliti melihat subjek menangis di 

tempat tidur. Subjek terlihat sangat malu sekali ketika peneiti 

bertanya. Saat itu, subjek sangat merindukan orang tuanya 

yang sedang sakit. Subjek bukanlah seseorang yang mampu  

untuk membagi kesedihan yang dirasakan pada orang lain.  

Beberapa hari belakangan ini, subjek terlihat malas dan 

mudah marah terutama saat para pengasuh menegur dirinya. 

Subjek tampak lelah sekali ketika pulang sekolah. Subjek 

sering mencuri-curi waktu  untuk sejenak tidur, terkadang 

digudang, dilantai, bahkan disebelah lemari pakaian.  

Menu makan dipanti asuhan yang membosankan tidak 

pernah dikeluhkan oleh subjek. Subjek makan dengan 

lahapnya tanpa mengeluh. Terlihat subjek sangat bersyukur 

atas semua yang dimiliki. 

 

2) Hasil Wawancara 

a) Latar Belakang Kehidupan Subjek 

Subjek berasal dari Kalimantan Barat. Subjek 

merupakan anak nomor 3 dari 6 bersaudara. Kedua 

kakak subjek sudah hidup berkeluarga, namun masih 

tinggal di Kalimantan Barat, sedangkan ketiga adik nya 
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masih bersekolah di SMP dan SD, sedangkan subjek 

sendiri saat ini masih bersekolah kelas 2 SMK. Subjek 

masih memiliki orang tua yang lengkap dan saat ini 

orang tua subjek juga tinggal di Kalimantan Barat. 

Ayah subjek bekerja sebagai buruh sawit, sedangkan 

ibu subjek adalah seorang ibu rumah tangga. 

Keluarga subjek termasuk dalam kategori 

keluarga yang perekonomiannya kurang. Subjek 

mengatakan bahwa penghasilan ayah subjek tidak 

menentu. Kebutuhan keluarga subjek di rumah belum 

tercukupi dengan baik karena terlalu banyaknya 

kebutuhan.Penghasilan ayah harus digunakan untuk 

membayar biaya sekolah ketiga asiknya, untuk makan 

sehari-hari, dan juga untuk membayar hutang. Fasilitas 

yang ada dirumah subjek masih kurang. Dahulu ketika 

subjek kelas 1 SD didaerah rumah subjek belum 

terjangkau dengan listrik, jadi dirumah tidak ada 

lampu, dan hal tersebut berlangsung selama 4 tahun. 

Kemudian subjek pindah ke tempat lain. 

Saat dirumah, subjek termasuk anak yang nakal, 

kalau dinasehati oleh  kakak dan orang tuanya hari ini 

didengarkan besok  sudah dilupakan. Subjek jarang 

sekali diperhatikan oleh orang tuanya karena orang tua 

subjek sibuk berkerja. Keadaan orang tua subjek saat 

ini baik-baik saja. Sudah sejak SMP subjek tidak 



78 
 

 
 

tinggal dengan orang tuanya, melainkan tinggal dengan 

kakaknya. bermula dari itulah subjek tidak terlalu 

dekat dengan kedua orang tuanya. Subjek dekat sekali 

dengan adik-adiknya.  

Subjek  adalah seorang yang selalu ceria, 

penyabar, cuek, pemalu, dan terkadang sering marah 

yang tidak jelas, namun terkadang subjek juga sering 

membuat lelucon untuk teman-teman dan pengasuh di 

panti asuhan.  subjek juga merupakan seseorang yang 

tidak kalau bersedih terlalu lama, karena bagi subjek 

perasaan sedih harus ditinggalkan dan penuhi dengan 

kebahagiaan. Saat di panti asuhan, subjek sering 

bergabung bersama teman-teman, namun terkadang 

sering memilih untuk menyendiri. Subjek memiliki 

hobi bermain alat musik, yaitu keyboard.  

Sudah sejak lama subjek ingin sekali tinggal ke 

luar pulau terutama di pulau Jawa. Selama subjek 

bersekolah, subjek dekat sekali dengan seorang bruder. 

Subjek sering sekali membantu bersih-bersih di tempat 

bruder tinggal. Dari situlah subjek ditawari untuk 

melanjutkan sekolah, namun bukan di Kalimantan 

melainkan di Semarang dan subjek menerima tawaran 

tersebut. Sudah 1 tahun lebih 2 bulan subjek tinggal di 

panti  asuhan. 
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b) Hal-hal yang berkaitan dengan Subjective Well-

being 

(1) Komponen Kognitif 

Setelah 1 tahun 2 bulan tinggal di panti asuhan, 

subjek memandang bahwa tinggal  di panti asuhan 

memberikan banyak perubahan pada 

kehidupannya. Membuat subjek menjadi lebih 

rajin, disiplin, sekarang menjadi lebih memahami 

orang  tua, lebih penurut, dan lebih baik dari 

sebelumnya. 

Menurut penilaian subjek, perubahan yang 

terjadi itu karena adanya peraturan yang ada di 

panti asuhan. Subjek menilai jika peraturan yang 

ada di panti asuhan dapat dinikmati dan juga 

dijalani dengan baik, maka hal tersebut tidak akan  

sulit untuk dilakukan. Subjek juga menyadari 

bahwa melanggar peraturan tersebut mengundang 

hal-hal yang tidak baik bagi dirinya, dan subjek 

berjanji tidak akan mengulanginya. 

 Subjek membandingkan bahwa lingkungan 

panti asuhan itu selalu ketat, memberikan 

pengetahuan-pengetahuan baru, selain itu para 

suster juga selalu memotivasi, berbeda dengan 

lingkungan rumah atau keluarga. Subjek merasa 

bahwa ketika dirinya memiliki masalah pribadi, 
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subjek menjadi lebih terbuka dengan teman-teman, 

subjek sudah mulai bisa untuk mencurahkan isi 

hatinya.  

Subjek menikmati tinggal  di panti asuhan. Cara 

subjek menikmatinya yaitu dengan bersikap  santai 

tapi juga serius, jika subjek memiliki masalah 

maka subjek akan menceritakan pada temannya, 

dan juga subjek akan melaksanakan nasehat yang 

baik dan benar dari teman dan juga pengasuh. 

Selama tinggal di panti asuhan, terkadang subjek 

merasa nyaman dan terkadang tidak, semua itu 

berdasarkan perasaan yang muncul dalam diri 

subjek. Saat ini subjek merasa nyaman tinggal di 

panti asuhan. 

Di panti asuhan ini, subjek memiliki banyak 

teman yang menurut subjek berkat kehadiran 

teman-teman dapat membuat dirinya tidak merasa 

sendiri, sedih, selain itu teman-teman selalu 

mendukung dan memotivasi subjek dalam belajar, 

dalam mencapai cita-cita yang  diinginkan subjek. 

Subjek menilai bahwa teman-teman di panti asuhan 

selalu  membantu jika subjek memiliki masalah, 

dan selalu ada untuk subjek. Segala sesuatu  dapat 

dilakuakan bersama dengan teman-teman, hal 

tersebut membuat subjek merasa senang dengan 
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keadaan di panti asuhan. Subjek merasa dirinya 

berguna berguna bagi orang-orang disekitarnya, 

terutama bagi teman-teman yang membutuhkan 

bantuannya.   

Subjek memandang bahwa masa depan adalah 

suatu hal  yang ingin kita capai dikemudian hari 

dan hal itu merupakan suatu kehidupan yang abadi 

untuk dilaksanakan. Subjek menilai bahwa dirinya 

belum melakukan usaha yang maksimal dalam 

mencapai masa depannya itu karena masih ada 

halangan  yaitu rasa malas yang selalu hadir dalam 

diri subjek. Terkadang subjek berusaha  untuk 

menghilangkan rasa malasnya itu dan mengangkat 

dirinya unutk berpikir ke masa depannya. Panti 

asuhan menurut subjek juga berperan dalam 

mencapai masa depannya itu, dengan mulai 

merubah diri subjek menjadi lebih disiplin, selain 

itu panti asuhan, terutama pengasuh selalu 

mendorong dengan memotivasi subjek.  

Pengasuh yang memberikan teguran dan 

hukuman di panti asuhan, bagi subjek merupakan 

hal yang baik. Menurut subjek, pengasuh yang 

peduli itu adalah pengasuh yang mau untuk 

memarahi dan menegur jika subjek salah karena 

hal tersebut dinilai berguna untuk kebaikan subjek 
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kedepannya. Pernah suatu kali subjek dimarahi 

oleh pengasuh, dan subjek juga sangat marah pada 

pengasuh, subjek bersikap cuek pada pengasuh, 

namun tidak berapa lama subjek menyadari bahwa 

sikapnya itu salah.  

Selama di panti asuhan, subjek belum pernah 

pulang ke Kalimantan, karena subjek memahami 

bagaimana keadaan ekonnomi  keluarganya, dan 

subjek baru akan pulang  setelah lulus SMK ini. 

Subjek merasa belum puas dengan hidupnya saat 

ini, karena baginya masih ada kekurangan-

kekurangan yang harus diperbaiki. Hal tersebut 

subjek rasakan ketika subjek melakukan kunjungan 

ke makam pahlawan, disana subjek menyadari 

bahwa perjuangan pahlawan menjadi sia-sia 

dengan sikap dan perilaku subjek yang masih 

seperti sekarang ini, masih malas dalam berbagai 

hal. 

Dengan semua yang diberikan dari panti asuhan 

seperti kebutuhan sehari-hari, memunculkan rasa 

puas dalam diri subjek karena ketika dirumah 

kebutuhan sehari-hari belum tentu dapat dipenuhi 

dengan baik, hanya saja subjek belum puas dengan 

kehidupannya saat ini. Menurut subjek masih 
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banyak sikap dan perilakunya yang harus 

diperbaiki. 

(2) Komponen Afeksi 

Tinggal ditempat yang baru, memunculkan 

perasaan sedih, menyesal,  dan merasa seperti 

dineraka, itulah perasaan yang muncul saat subjek 

pertama kali tinggal di panti asuhan. Subjek sering 

sekali menangis di awal kedatangan, mau makan 

saja menangis. Subjek merasa sulit untuk berpisah 

dengan  orang tuanya. 

Subjek sering sekali dimarahi oleh orang tua 

dan kakaknya ketika dirumah karena kenakalan 

yang dilakukan subjek. Subjek tetap menyayangi  

orang tuanya meskipun sering dimarahi. Itulah 

yang membuat subjek merindukan  orang tua dan 

kakaknya.  

Subjek pernah merasa sedih selama tinggal di 

panti asuhan, hal  tersebut karena subjek teringat 

akan orang tuanya di rumah, dan saat subjek 

memiliki masalah pribadi dan juga masalah dengan 

temannya. Di panti asuhan, subjek memiliki 

banyak teman dan hubungan mereka baik-baik 

saja, walau terkadang terjadi perselisihan ringan. 

Subjek merasa sedih, jengkel, dan menyesal ketika 

subjek berkelahi dengan  temannya. Subjek merasa 
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bahwa didalam  hatinya, subjek tidak bisa jika 

tidak berbicara atau bertegur sapa dengan  

temannya. 

Tidak berapa lama kemudian subjek sudah 

mulai menyukai tinggal dipanti asuhan. Dengan 

kata lain, subjek sudah bisa menerima kehidupan 

yang baru di pulau Jawa, di panti asuhan ini. 

Subjek merasa bangga dengan dirinya yang 

sekarang, dengan  perubahan yang terjadi semenjak 

subjek tinggal di pannti asuhan ini. Subjek merasa 

bahwa lingkungan di panti asuhan ini sangat 

menyenangkan dengan kehadiran teman-teman dan 

pengasuh. Subjek menyukai dengan kebersamaan 

yang ada di dalam panti asuhan, subjek juga 

menyukai saat diajak berkunjung ketempat-tempat 

wisata. 

Di panti asuhan ini, subjek lebih banyak 

merasakan perasaan senang karena bisa belajar 

bersama dengan teman-teman. Subjek sering sekali 

tertawa di panti asuhan ini. Terakhir  kali subjek 

tertawa yaitu siang hari karena ada salah satu 

teman  subjek membuat lelucon.  Subjek bangga 

bisa memiliki teman-teman yang selalu ada untuk 

subjek. Walaupun terkadang, subjek pernah terlibat 

pertengkaran dengan temannya,  subjek tetap 
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merasa menyayangi mereka. Saat bertengkar 

dengan teman, subjek merasa menyesal. Selain 

karena adanya teman-teman, subjek merasa senang 

ketika panti asuhan mengadakan kegiatan diluar 

panti asuhan, karena bagi subjek dari kegiatan 

tersebut, subjek bisa mendapat pengalaman baru 

dan dapat melihat pemandangan yang baru juga.  

Subjek merasa dicintai oleh pengasuh di panti 

asuhan. perasaan itu muncul  ketika subjek merasa 

bahwa teguran yang selalu subjek dapat dari 

pengasuh merupakan tanda bahwa pengasuh masih 

peduli dan sayang pada subjek. Terkadang subjek 

merasa marah, jegkel dan tersinggung saat 

pengasuh mulai marah tetapi menurut subjek 

kemarahannya itu tidak masuk akal dan 

menyinggung hati subjek, namun subjek tidak 

berani untuk mengungkapkan kemarahannya pada 

pengasuh, karena subjek tau masalah tersebut akan 

besar nantinya. Tidak hanya karena itu, subjek 

merasa bahwa ketika subjek sedih, pengasuh 

memperhatikan dan juga saat subjek sakit, 

pengasuh merawat subjek dengan baik,  subjek 

bangga karena memiliki pengasuh seperti itu. 

Subjek merasa sudah nyaman dan sudah mulai 

betah tinggal di panti asuhan ini. Subjek nyaman 
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dengan tempat dan teman-teman yang ada. Bagi 

subjek, panti asuhan ini sudah seperti rumah dan 

keluarga baru bagi subjek. Subjek bangga bisa 

menjadi anak panti asuhan. Dipanti asuhan inilah 

subjek dapat mencapai cita-citanya, walau 

terkadang subjek merasa kurang percaya diri 

dengan kemampuan yang subjek miliki. Subjek 

selalu berpikir bahwa  dirinya tidak bisa melakukan 

sesuatu. Selain karena kurangnya kepercayaan diri 

pada subjek, rasa malas juga selalu menghantui 

subjek untuk mencapai cita-cita. 

(3) Faktor-faktor yang mempengaruhi Subjective 

Well-being 

Di panti asuhan ini subjek memiliki tujuan yaitu 

mencari pengalaman-pengalaman baru, yang 

nantinnya berguna bagi masa depan subjek. Subjek 

belum merancang masa depan yang baik, subjek 

hanya ingin setelah lulus sekolah ini, subjek bisa 

bekerja di tempatyang dimilikinya sendiri dan 

nantinya subjek akan menyekolahkan adik-adik 

dan keponakan subjek. Subjek sangat takut akan 

kegagalan dalam meraih masa depan tersebut, tapi 

subjek yakin bahwa kalau dirinya  berusaha pasti 

hal tersebut akan  tercapai. Subjek juga ingin 
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dirinya kelak bisa membanggakan kedua orang tua 

dengan menjadi anak yang lebih baik lagi.  

Selama di panti asuhan subjek pernah 

mengalami sakit yang agak serius, yaitu sakit 

malaria. Pengasuh selalu merawat dan tidak lupa 

untuk mendoakan subjek dengan baik. Subjek saat  

ini berusia 15 tahun, dan subjek merasa bahwa 

seiring bertambahnya usia, subjek lebih merasa 

senang karena subjek menjadi lebih dewasa dalam 

berpikir terutama memikirkan masa depannya. 

Setelah masuk dan tinggal di panti asuhan, 

subjek mulai dekat dengan Tuhan dan mulai 

mendalami iman. Subjek sering sekali berdoa 

untuk orang tua dirumah. Kalau subjek sedih pun, 

sering sekali subjek mencurahkan isi hatinya 

dengan berdoa. Subjek menyukai kegiatan doa 

yang ada di panti asuhan, karena dengan begitu 

subjek bisa berbicara dengan lebih tenang pada 

Tuhan. Subjek selalu mempercayakan pada Tuhan 

segala sesuatu yang terjadi pada dirinya dan subjek 

siap dengan semua kehendak Tuhan.  

Subjek mampu bertahan cukup lama di panti 

asuhan karena subjek menilai bahwa kehadiran 

teman-teman, dapat mengenal suster lebih dalam, 

dan adanya pengalaman yang baru yang menjadi 



88 
 

 
 

kekuatan dalam dirinya. Dengan adanya teman, 

subjek mampu untuk menceritakan masalah yang 

sedang terjadi dalam dirinya, dan teman subjek pun 

selalu memberi motivasi dan semangat untuk 

subjek. teman-teman subjek selalu mendukung 

subjek dalam belajar, dalam mencapai cita-cita dan 

keinginan subjek, dan tidak pernah lelah 

menghibur ketika subjek merasa sedih. Ketika 

subjek memiliki kesulitam didalam belajar, teman-

teman tidak pernah lelah menolong subjek dengan 

mengajarinya. Teman-teman selalu mengajak 

subjek untuk ikut bermain bersama. Dari hal 

tersebut terlihat bahwa subjek memiliki relasi yang 

baik dengan teman-temannya. 

Hubungan yang baik tidak hanya subjek jalin 

dengan teman-teman, tetapi juga dengan para 

suster dan pengasuh yang ada di panti asuhan. 

Subjek mencintai dan menyayangi para pengasuh, 

begitupun sebaliknya. Para pengasuh selalu 

memotivasi dan memberikan nasehat bagi subjek. 

Selain memberikan motivasi dan nasehat, para 

pengasuh juga mencukupi segala kebutuhan 

subjek, baik kebutuhan pribadi maupun kebutuhan 

sekolah. Tidak hanya kebutuhan sehari-hari, 
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kebutuhan untuk rekreasi pun dipenuhi oleh para 

pengasuh. 

Panti asuhan memiliki banyak kegiatan, baik 

didalam maupun diluar panti asuhan. Subjek 

merasa senang ketika panti mengadakan kegiatan-

kegiatan, seperti jalan-jalan ke tempat ziarah, 

tempat sejarah, menurut subjek hal tersebut 

menambah pengalaman dan pengetahuan baru bagi 

diri subjek. Hal tersebut menjadikan subjek merasa 

nyaman dan senang tinggal di panti asuhan.  

c. Analisis Kasus Subjek 

Subjek adalah seorang remaja putri yang berasal dari 

Kalimantan Barat. Sudah sejak SMP subjek tidak tinggal 

dengan orang tuanya, tetapi tinggal dengan kakaknya oleh 

sebab itu subjek mengaku tidak terlalu dekat dengan orang 

tuanya. Subjek masih memiliki orang tua yang lengkap. Ayah 

subjek bekerja sebagai buruh di perkebunan sawit, dan ibunya 

adalah seorang ibu rumah tangga. Ketika dirumah, subjek 

sendiri sering berbuat nakal dan tidak pernah mengerti 

keinginan dari orang tuanya. Subjek jarang sekali diperhatikan 

oleh orang tuanya, namun subjek memahami bahwa orang tua 

subjek terlalu sibuk dengan pekerjaan. 

Subjek mengatakan bahwa perekonomian keluarganya 

sangat kurang. Penghasilan ayah subjek tidak menentu, itupun 

harus dikurangi untuk membayar biaya sekolah kedua adik 
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dan dirinya sendiri, belum lagi untuk makan sehari-hari dan  

juga membayar hutang keluarga. hal tersebut sama seperti 

yang disampaikan oleh pengasuh di panti asuhan. Pengasuh 

menyampaikan bahwa rumah subjek itu di Kalimantan Barat, 

namun bukan dikota melainkan di desa dan termasuk 

pedalaman. Pengasuh menambahkan bahwa, untuk menuju 

sekolah subjek harus berjalan berpuluh-puluh kilo. Dengan 

alasan itulah subjek diajak oleh seorang Bruder agar bisa 

melanjutkan sekolahnya. Ada yang mengatakan bahwa 

seorang remaja putri di Kalimantan Barat, khusunya didaerah 

tempat tinggal subjek, kalau sudah lulus SMP dan tidak 

melanjutkan sekolah maka akan dinikahkan dengan orang 

yang tidak dicintainya. Ditambah dengan alasan tersebutlah, 

Bruder merasa kasihan dan ingin sekali subjek tidak memiliki 

nasib seperti itu. Bruder sediri ingin subjek menjadi anak yang 

mandiri dan hidupnya lebih baik lagi. 

Diawal kedatangan di panti asuhan ini, subjek terlihat 

sedih dan kadang menangis. Subjek sendiri mengatakan 

bahwa dirinya merasa merindukan orang tua, kakak, dan 

adiknya. Seiring dengan berjalannya waktu, perasaan negatif 

itu menghilang berganti dengan perasaan positif. Subjek mulai 

menyukai tinggal di panti asuhan dan juga menerima 

kehidupan barunya di panti asuhan. Saat ini subjek melihat 

masa depan yang indah dengan tinggal di panti asuhan. Masa 
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depan yang indah tersebut dimulai dengan perubahan sifat dan 

sikap pada diri subjek. 

Perubahan yang tampak pada diri subjek yaitu menjadi 

lebih rajin, lebih disiplin, lebih bisa memahami keadaan orang 

tua, menjadi lebih penurut. Subjek saat ini menjadi lebih dekat 

dengan Tuhan, dengan adanya jadwal doa yang sudah 

tersusun dengan  baik di panti asuhan. Di panti asuhan inilah 

subjek lebih bisa mempercayakan pada Tuhan apapun yang 

terjadi pada dirinya, dan subjek menjadi lebih siap dengan 

semua kehendak Tuhan. Perubahan tersebut juga dirasakan 

oleh pengasuh di panti asuhan, namun dari sudut pandang 

yang berbeda. Pengasuh menilai subjek mengalami 

kemunduran, subjek menjadi lebih nakal dan lebih berani. 

Namun nakal yang dimaksud disini adalah subjek menjadi 

lebih sulit untuk diberi tahu dan dinasehati, dan juga subjek 

lebih mudah marah dan ngambekkan apabila subjek dimarahi 

dan menurut subjek dirinya tidak bersalah. Namun secara 

keseluruhan, subjek sudah berubah menjadi lebih baik walau 

terkadang sifat dan sikap subjek yang tidak baik masih sering 

muncul.  

Saat ini subjek merasa bangga dengan semua 

perubahan yang telah dialaminya, bangga dengan semua 

pengasuh yang ada di panti, dan yang paling terlihat adalah 

subjek bangga menjadi anak panti asuhan atau menjadi bagian 

dalam panti asuhan ini. Selain merasa bangga, subjek juga 
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merasa nyaman dan betah tinggal di panti asuhan. Timbulnya 

perasaan tersebut dikarenakan kehadiran teman-teman yang 

dapat membuat subjek selalu tertawa dan juga karena 

perhatian dan cinta yang selalu diberikan oleh pengasuh untuk 

subjek selama tinggal di panti asuhan. Bentuk perhatian dan 

cinta yang diberikan yaitu ketika subjek sakit, banyak sekali 

yang peduli pada subjek, terutama pengasuh. Selama tinggal 

di panti asuhan, subjek juga memiliki afek negatif, seperti 

sedih, kesal, dan marah. Tetapi subjek sendiri lebih banyak 

merasakan perasaan  senang dari pada perasaan sedih. Subjek 

merasa senang dan bahagia tinggal di panti asuhan.  

Subjek memiliki tujuan hidup yang ingin sekali dibawa 

pulang ke Kalimantan, yaitu mencari pengalaman baru yang 

belum pernah didapatkan di Kalimantan. Apabila 

membicarakan rancangan masa depan, subjek belum 

merancang masa depannya dengan lebih baik. Rencana subjek 

dalam jangka pendek ini adalah menyeselesaikan sekolahnya 

dan bisa bekerja, dimana nantinya subjek dapat membantu 

meringankan ekonomi keluarga dengan menyekolahkan adik-

adik dan keponakkan subjek. Ketakutan akan munculnya 

kegagalan didalam mencapai rencana dan tujuan tersebut 

menyebabkan subjek belum bisa merancang masa depan yang 

pasti, namun subjek menyadari  kalau semua itu di dasari 

dengan usaha yang lebih maka akan tercapai. Subjek sendiri 

masih belum bisa melakukan usaha yang lebih, hal itu 
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dikarenakan rasa malas yang selalu hinggap pada diri subjek. 

Semakin bertambahnya usia, subjek merasa bahwa dirinya 

menjadi lebih dewasa dalam memikirkan masa depannya, dan 

kadang-kadang menimbulkan ketakutan tersendiri. Walau 

begitu, subjek tetap merasa senang dan bahagia di panti 

asuhan.  

Panti asuhan memenuhi semua kebutuhan subjek, 

seperti kebutuhan pribadi sehari-hari, kebutuhan  sekolah, 

maupun kebutuhan akan rekreasi.  Kebutuhan rekreasi, 

biasanya dipenuhi dengan kegiatan didalam atau diluar panti. 

Kegiatan yang diadakan oleh panti asuhan dapat mempererat 

hubungan antar penghuni panti asuhan. Hal tersebut juga 

termasuk sesuatu yang menimbulkan perasaan senang dan 

nyaman tinggal  di panti asuhan. 
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Remaja Tinnggal di Panti Asuhan 

Skema 4. Subjective well-being pada S3 

Subjective well-being 

tinggi 

Faktor yang mempengaruhi : 

- Dukungan sosial 

- Kegiatan panti  

- Hubungan sosial yang baik 

- Optimis  

- Usia 

- Tujuan  

- Kesehatan 

- Kebutuhan terpenuhi 

dengan baik 

- Kepercayaan akan Tuhan 

Karakteristik Subjective Well-

being: 

1. Tingginya respon emosional 

yang menyenangkan 

(bangga, senang, diperhatikan 

dan dicintai, berguna) 

2. Tingkat mood negatif yang 

rendah 

(sedih, marah, menyesal, 

takut) 

3. Kepuasan hidup tinggi 

(menikmati, nyaman, puas, 

perubahan yang positif) 
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4. Subjek 4 

a. Identitas Subjek 

Nama    : VH 

Usia     : 13 tahun 

Jenis Kelamin  : Perempuan 

Pendidikan   : SMP 

Jumlah Saudara  : 3  

Agama   : Katolik 

Alamat   : Sumatera 

b. Hasil Observasi dan Wawancara 

1) Hasil Observasi 

Observasi ini  dilakukan 2 kali bersamaan dengan 

wawancara pada hari Senin, 12 Agustus 2017 dan 28 

Agustus 2017. Selain bersamaan dengan wawancara, 

observasi juga dilakukan dengan terlibat dalam kegiatan 

yang ada di panti asuhan. Pada observasi yang pertama, 

subjek menggunakan baju lengan pendek berwarna 

kuning dengan  celana pendek selutut. Subjek menyambut 

penneliti dengan senyuman. Saat itu subjek terlihat 

gembira sekali, terlihat subjek sering sekali melempar 

senyum kepada peneliti. Wawancara dan observasi ini 

dilakukan di ruang perpustakaan yang ada di panti asuhan. 

Kondisi ruangan sepi dan cukup kondusif untuk 

melakukan wawancara.  
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Subjek nampak memiliki postur tubuh yang kecil dan 

agak kurus. Subjek memiliki rambut yang keriting dan 

berwarna hitam. Subjek juga berkulit sawo matang. 

Subjek menjawab setiap pertanyaan dari peneliti dengan 

penuh semangat dan santai. Saat wawancara, peneliti dan 

subjek tidak duduk dikursi, melainkan duduk dilantai 

dengan beralaskan karpet, subjek terlihat nyaman.Subjek 

sering sekali menatap mata peneliti saat menjawab 

pertanyaan. 

Saat wawancara, subjek sering sekali membuka-buka 

buku  yang sedang dipegangnya  dan juga memainkan 

bolpoint. Subjek terlihat sedikit jengkel saat menjawab 

pertanyaan seputar pengasuh di panti asuhan. Subjek 

tampak begitu senang ketika menceritakan mengenai 

teman-teman dan kegiatan yang ada di panti asuhan.  

Ketika peneliti mengadakan kegiatan di panti asuhan, 

subjek nampak antusias. Subjek terlihat gembira, dan 

bahagia, bahkan setelah kegiatan berakhir subjek masih 

saja membahas kegiatan tersebut. Di panti asuhan ini, 

subjek termasuk anak yang rajin, baik dalam belajar 

maupun bekerja. Subjek juga seorang remaja yang sangat 

peka dengan lingkungan sekitarnya. Subjek mampu 

bergaul dengan orang yang baru dikenal, itu terlihat saat 

ada kunjungan dari mahasiswa-mahasiswa dari salah satu 
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universitas di Semarang subjek berani untuk menyapa dan 

mengajak berbicara terlebih dulu. 

Ketika subjek berkumpul bersama dengan teman-

teman di panti, subjek terlihat dekat dan ramah. Subjek 

selalu menyapa ataupun memberikan senyum ketika 

berpapasan dengan mereka. Subjek tidak pernah malu 

untuk meminta bantuan pada orang lain, begitu juga 

sebaliknya, subjek tidak pernah ragu untuk membantu 

orang lain.   

Sikap subjek dengan  pengasuh baik dan sopan, 

walaupun ketika subjek merasa marah dengan pengasuh, 

subjek terlihat lebih cuek dan acuh. Meskipun subjek 

bersikap seperti itu, apabila pengasuh meminta bantuan 

pada subjek, subjek tetap melakukannya meskipun dengan 

sedikit kesal.  

2) Hasil Wawancara 

a) Latar Belakang Subjek 

Subjek merupakan anak pertama dari tiga 

bersaudara. Kedua adik subjek masih duduk dibangku 

Sekolah Dasar (SD), sedangkan subjek duduk dia 

dibangku Sekolah Menengah Pertaman (SMP), kelas 3. 

Subjek bersekolah di salah satu sekolah swasta yang 

ada di Ungaran. Subjek berasal dari Sumatera. Subjek 

masih memiliki orang tua yang lengkap. Ayah subjek 

bekerja sebagai buruh sawit atau mengambili sawit 
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yang ada di kebun, sedangkan ibu subjek bekerja 

mengambili getah karet. 

Subjek tinggal di panti asuhan ini atas keinginan 

orang tua subjek. Subjek memiliki saudara yang sudah 

lebih dahulu tinggal di panti asuhan ini. Orang tua 

subjek merasa bahwa subjek dijauhi oleh teman-

temannya diirumah karena memiliki kepercayaanyang 

berbeda, oleh sebab itu orang tua subjek membawa 

subjek ke panti asuhan  ini. Subjek sudah tinggal di 

panti asuhan ini selama 3 tahun, mulai dari subjek kelas 

1 SMP.  

Subjek memiliki cita-cita menjadi seorang 

polwan. Subjek merasa bahwa dirinnya adalah seorang 

yang suka marah, suka menyindir, sering menggosip, 

dan kadnag-kadang baik. Selain itu juga subjek merasa 

dirinya itu mudah bergaul, mudah akrab dengan orang 

lain, apabila teman-temannya baik maka subjek juga 

akan baik, begitu juga sebaliknya, jika temannya 

berbuat jahat maka subjek juga akan berbuat jahat, dan 

subjek termasuk orang yang sabar apabila diejek olehh 

temannya. Subjek menilai dirinya adalah seorang yang 

sering malas-malasan dan jarang membantu orang 

tua.Saat ini subjek berusia 13 tahun. Subjek merasa 

bahwa dirinya sulit untuk mengubah sikap yang jelek 

dalam dirinya.  



99 
 

 
 

b) Hal-hal yang berkaitan dengan Subjective Well-

being 

(1) Komponen Kognitif 

Subjek mengalami perbedaan dalam dirinya 

selama subjek tinggal di panti asuhan. Subjek 

menjadi lebih mandiri, mengerti akan tujuannya, 

lebih bertanggung jawab atas semua yang 

diperintahkan di panti asuhan, tidak seperti 

dirumah, subjek seorang yang belum bisa untuk 

disiplin, dan belum bisa untuk mengatur waktu 

dengan baik. Subjek memandang bahwa peraturan 

yang ada di panti asuhan ini berpengaruh bagi 

subjek, membawa subjek menjadi lebih baiik. 

Subjek memandang bahwa dengan adanya 

peraturan membuat subjek lebih bertanggung jawab 

dan subjek merasa bahwa hal tersebut nantinya 

akan berguna bagi subjek jika sudah keluar dari 

panti asuhan ini. Subjek menyadari bahwa dirinya 

saat ini mulai berubah, semenjak subjek ada dikelas 

9, karena subjek lebih sering membaca novel dari 

pada buku pelajaran dan lebih sering membicarakan 

suster yang bagi subjek menyebalkan. 

Saat dirumah, subjek menilai hubungan subjek 

dengan orang tua baik-baik saja. Menurut subjek, 

orang tua masih perhatian walaupun subjek itu 
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berbuat salah dan juga orang tua masih mau untuk 

kenasehati subjek. Subjek merasa dirinya ketika 

dirumah itu masih seperti anak-anak, masih bandel, 

suka membantah orang tua, dan belum mengerti 

susah payah orang tua bekerja. Subjek merasa 

mederita dengan semua perilakunya dulu, 

menderita karena sering sekali dimarahi oleh orang 

tua. 

Subjek menyadari kalau tinggal di panti  asuhan 

ini adalah rencana dari Tuhan. Diawal subjek 

tinggal di panti asuhan, subjek tidak menikmati 

kehidupannya karena kegiatan yang terus-menerus 

tanpa henti, tetapi seiring berjalannya waktu, subjek 

mulai menikmati kehidupannya di panti asuhan ini. 

Subjek menikmati karena semua kebutuhan  sudah  

disediakan di panti asuhan ini, seperti tempat  tidur, 

sabun,  dan juga tidak perlu memikirkan untuk 

membayar listrik. Subjek juga merasa bahwa 

hidupnya di panti aushan sudah tercukupi dengan 

baik. Tanpa subjek meminta, kebutuhan sudah 

diberikan dengan baik. 

Di panti asuhan ini subjek memiliki banyak 

teman, dan itu membuat subjek merasa nyaman. 

Subjek menilai bahwa keadaan panti ini 

menyenangkan dengan kehadiran  banyaknya 
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teman. Subjek menilai hubungan  subjek dengan  

teman-teman di panti asuhan ini menjadi semakin 

akrab, walau terkadang terjadi salah paham, dan 

sering terjadi fitnah. Walau sering terjadi salah 

paham, subjek merasa senang dengan teman-teman 

di panti, karena subjek bisa bercanda, bermain, dan 

bekerja secara bersama-sama. Saat terjadi salah 

paham, sujek mencoba sabar dan menerima apabila 

subjek memang salah dan berusaha untuk berubah 

agar teman-teman mencintai subjek lagi. Subjek 

menyadari ketika dirinya merasa marah pada 

teman-teman itu merupakan hal yang tidak baik, 

dan subjek merasa menyesal telah seperti itu dan 

sadar untuk tidak boleh bersikap seperti itu.  Subjek 

menyadari bahwa teman-teman yang ada di panti 

asuhan ini merupakan saudaranya.  

Menurut pandangan  subjek, masa depan adalah 

sebuah kesuksesan dan sebuah tujuan  yang harus 

dicapai agar bisa membanggakan orang-orang yang 

mendukungnya dalam belajar dan yang  peduli  dan 

membantu subjek. Saat ini subjek belum mulai 

merancang masa depannya, karena masih merasa 

bingung dan ragu. Saat ini subjek belum mendapat 

dukungan dari panti dan dari suster dalam 

mencapai  cita-citanya itu, karena apa yang 
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diinginkan subjek tidak sejalan dengan yang 

diinginkan  oleh orang tua dan pengasuh di panti. 

Subjek sendiri tetap berusaha agar cita-citanya 

dapat terwujud, yaitu dengan belajar yang baik, dan 

berharap nantinya pekerjaan akan mencari subjek 

bukan subjek  yang mencari pekerjaan. 

Subjek merasa belum puas dengan 

kehidupannya yang sekarang, karena subjek masih 

sering membuat suster marah dan jengkel,  namun 

subjek merasa puas dengan kehidupan yang subjek 

jalani selama di panti asuhan. Subjek menyadari 

bahwa nasehat yang diberikan oleh pengasuh itu 

untuk kebaikan  subjek. Subjek  juga menyadari 

kalau di panti asuhan ini, subjek akan dibimbing 

untuk belajar dengan baik, harus lebih 

berkonsentrasi dalam berbagai hal, dan  yang  lebih 

penting harus bisa menggunakan waktu untuk 

belajar dengan baik. Dengan semua yang para 

pengasuh berikan, perhatian, teguran, dan nasehat, 

subjek merasa sangat nyaman tinggal di panti 

asuhan.  

Apabila subjek diminta untuk memilih antara 

kehidupan dirumah dan di panti, subjek lebih 

memilih kehidupan di panti. Subjek menilai bahwa 

kehidupan dirumah itu lebih bebas dari pada di 
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panti, harus ijin jika ingin berpergian, dan menurut 

subjek hal tersebut merupakan hal yang baik dan 

membuat subjek lebih berhati-hati. Subjek juga 

pernah membandingkan dirinya yang tinggal di 

panti asuhan dengan  teman-teman yang diluar 

panti asuhan, dan menurut subjek hidup diluar  

panti itu lebih bebas dan lebih seenaknya sendiri, 

dan juga lebih mudah terpengaruh dengan 

perkataan yang kasar, sedangkan didalam panti ini, 

lebih bisa untuk  mengendalikan emosi dan 

pastinya tidak diperbolehkan mengucapkan kata-

kata yang kasar. 

(2) Komponen Afeksi 

Perasaan yang muncul dalam diri subjek 

bermacam-macam. Saat pertama tinggal di panti 

asuhan ini, subjek menangis karena rindu dengan 

orang tuanya, dan memiliki keinginan untuk pulang 

tetapi tidak bisa. Perasaan sedih tersebut tidak lama 

sudah mulai berubah menjadi bahagia. Subjek 

mulai bisa untuk menyesuaikan diri dan mulai 

biasa tinggal berjauhan dari orang tua.  

Selama 3  tahun tinggal di panti asuhan ini, 

subjek merasa senang karena bisa berkegiatan 

bersama teman-teman, terutama kakak-kakak yang 

melakukan KKN di panti ini, dan juga saat 
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melakukan kegiatan kerja bakti karena menurut 

subjek hal itu membuat tempat menjadi bersih. 

Subjek memiliki banyak teman di panti asuhan ini. 

Hubungan subjek dengan teman-teman pun baik, 

lebih akrab, lebih harmonis, dan bisa terlihat enjoy 

bersama.  

Subjek merasa teman-teman di panti asuhan ini 

bersikap baik pada subjek, terutama dalam hal 

berbagi, bisa saling menjaga, dan bisa diajak untuk 

bekerja sama. Subjek merasa dicintai oleh teman-

teman di panti asuhan. Perasaan itu muncul saat 

subjek mengalami kesusahan, teman-teman 

membantu dan menolong subjek, terutama dalam 

mengerjakan PR, selain itu teman-teman juga 

selalu menasehati subjek ke hal-hal yang positif. 

Subjek merasa bahagia saat bisa tertawa bersama 

dengan teman-teman. Subjek tertawa karena ada 

salah seorang teman membuat lelucon dimana 

akhirnya mereka dapat tertawa bersama. 

Terkadang perasaan senang itu berubah menjadi 

kemarahan karena antara subjek dan teman di panti 

terjadi perselishian atau salah paham karena 

bercanda yang terlalu melebihi batas. Hal tersebut 

membuat subjek merasa marah, dan jengkel dan 

muncul perasaan ingin mengutuk teman, namun 
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perasaan itu hanya sementara. Muncul perasaan 

khawatir dalam diri subjek saat berantem, dan 

subjek mencoba untuk meminta maaf. 

Selama di panti subjek merasa senang dan 

gembira karena bisa pergi berlibur pada saat hari 

Natal, dan juga subjek merasa dicintai oleh 

pengasuh. Subjek merasa bahwa pengasuh sudah 

memberikan perhatian dan kasih sayangnya dengan 

seimbang.  Perhatian tersebut dirasakan subjek 

ketika subjek sakit, pengasuh membawakan makan 

dan tidak lupa selalu mendoakan. Kebaikan 

pengasuh itu memunculkan perasaan nyaman 

dalam diri subjek. 

Subjek merasa nyaman saat suster menegur 

ketika subjek salah, menasehati dan mengatakan 

semua kesalahan subjek didepan subjek langsung. 

Pengasuh juga memberikan apapun yang 

dibutuhkan subjek di panti asuhan  ini, pengasuh 

juga menjaga saat belajar bahkan saat idur juga 

dijaga. Subjek merasa bahwa setiap suster itu 

berbeda-beda, ada yang memang enak  karena bisa 

diajak kompromi dan membantu subjek, tapi 

menurut subjek kalau dengan salah satu susrer itu 

menyebalkan sekali, selalu serba salah, dan juga 

cerewet. 
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Perasaan nyaman tersebut terkadang berubah 

menjadi tidak nyaman karena suster bersikap baik 

apabila ada butuhnya saja tetapi bila tidak sering 

membicarkan dibelakang subjek. Walau seperti itu, 

subjek merasa bersyukur dan berterimakasih 

karena masih diperhatikan oleh orang-orang yang 

peduli dan sayang pada subjek. 

Selama di panti asuhan ini, subjek pernah 

merasa sedih, marah, kecewa, sakit hati, merasa 

tidak dihargai, dan lebih mudah tersinggung pada 

pengasuh yang ada. subjek sedih ketika tidak 

diijinkan keluar oleh suster. Perasaan itu muncul 

saat subjek dimarahi oelh pengasuh atau suster 

yang ada.  Subjek belum berani mengungkapkan 

apa yang dirasakannnya pada pengasuh, karena 

subjek merasa takut dan subjek merasa akan  kalah, 

jadi subjek memilih untuk diam saja.  

Subjek bangga menjadi anak panti asuhan. 

Menjadi anak panti asuhan bagi subjek bisa 

mengajari subjek untuk berterimakasih dan 

bersyukur atas apa yang diperoleh, terutama karena 

bisa bersekolah. Selain itu, subjek juga bangga 

karena sikapnya menjadi lebih baik, bisa lebih 

tekun dalam belajar bisa mendapat nilai yang baik 

karena dulu hanya mendapat nilai yang pas-pasan 
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saja.Subjek juga merasa berguna bagi orang lain, 

subjek bisa membagi ilmu yang subjek miliki 

kepada teman-teman di panti dan juga subjek bisa 

menghibur teman yang sedang sedih. 

Saat subjek sudah merasa senang tinggal di 

panti asuhan, tiba-tiba muncul perasaan tidak 

senang karena subjek merasa dirinya saat ini sulit 

sekali untuk mengontrol emosi, sering sekali 

marah, dan juga subjek serba salah dihadapan 

suster. Terkadang subjek juga merasa iri karena 

teman-teman diluar panti bisa bebas melakukan 

apapun. Subjek pernah melanggar peraturan demi 

merasakan kebebasan, namun subjek merasa 

menyesal karena telah melakukan hal tersebut.  

(3) Faktor-faktor yang mempengaruhi Subjective 

Well-being 

Saat ini subjek berusia 13 tahun, dan menurut 

subjek dengan bertambahnya usia hidup subjek 

menjadi tidak menyenangkan. Pada usia yang 

remaja ini, subjek belum bisa mengontrol emosi 

dan mengontrol dirinya. Menurut subjek, dirinya 

sekarang menjadi tidak baik terutama sikap subjek, 

namun untuk kehidupan barunya di panti asuhan, 

bertambahnya usia membuat diri subjek mampu 
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untuk berpikir hal-hal  yang  baik dantidak untuk 

dirinya.  

Di panti asuhan ini, subjek banyak berubah 

terutama dalam kehidupan rohani. Subjek menjadi 

lebih sering berdoa, rajin pergi ke Gereja bahkan 

pagi hari pun peri ke Gereja. Saat subjek merasa 

sedih, subjek lebih memilih untuk mengadu pada 

Tuhan, terutama pada malam hari, menurut subjek 

semua itu hanya Tuhan yang tahu. Selama di panti 

subjek pernah mengalami sakit. Saat sakit pun 

subjek selalu berdoa, bahkan teman-teman dan 

pengaush juga ikut mendiakan subjek. 

Tujuan subjek di panti asuhan ini adalah belajar 

yang rajin agar bisa menjadi seorang donatur dan 

bisa membantu orang lain, terutama orang-orang 

yang lebih kecil dari dirinya. Subjek yakin kalau 

dirinya bisa mencapai masa depan yang baik di 

panti asuhan ini. Keyakinan itu karena doa dan 

dukungan dari orang tua. hidup subjek menjadi 

lebih berani dan tidak malu lagi. Diri subjek harus 

percaya dan tidak boleh putus asa. 

Hadirnya teman-teman baru dihidup subjek juga 

menyebabkan hal indah bagi subjek. menurut 

subjek, teman-teman sangat peduli dan sayang 

pada subjek. Teman-teman selalu membuat suatu 
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hal yang lucu, mengajak bermain, menjadi teman 

curhat hal tersebut memunculkan perasaan senang 

dan membuat subjek nyaman dan betah tinggal di 

panti asuhan. Selain teman-teman,  subjek juga 

merasa mendapat perhatian dan kasih sayang dari 

pengasuuh yang ada di panti asuhan. Perhatian dan 

kasih sayang dari pengasuh di tunjukkan dengan 

merawat ketika subjek sakit, menegur ketika subjek 

salah, dan juga memberikan motivasi belajar.  

Banyak sekali kegiatan yang ada di panti 

asuhan. Subjek sangat menyukai kegiatan yang ada 

di panti asuhan, walaupun terkadang subjek merasa 

kesal karena dirinya lelah. Subjek senang saat 

kegiatan jalan-jalan dan berkumpul bersama 

dengan panti asuhan lain, bisa pergi ke hotel, dan 

juga makan ayam. Bagi subjek kegiatan yang ada 

di panti berguna bagi dirinya, karena bisa melatih 

untuk bertanggung jawab dan bekerja sama. Dengn 

begitu subjek yakin bahwa dirinya mampu untuk 

mencapai masa depan yang lebih baik. 

c. Analisis Kasus Subjek 

Subjek berasal dari Sumatera, tepatnya di Lampung. 

Orang tua subjek bekerja sebagai seorang buruh sawit 

sedangkan ibunya bekerja di kebun karet untuk mengambili 

getah karet. Subjek merupakan anak pertama dari tiga 
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bersaudara. Subjek diajak oleh saudaranya dan juga 

disarankan oleh nenek dan orang tuanya agar subjek bisa 

melanjutkan sekolah di pulau Jawa dan tinggal di panti 

asuhan. Menurut pengasuh yang mendampingi subjek, 

keluarga subjek adalah keluarga yang perekonoiannya kurang.  

Alasan tersebutlah yang menyebabkan subjek tinggal di panti 

asuhan.  

Awal kedatangan di panti asuhan, subjek merasa sedih 

dan sering menangis karena merindukan orang tuanya. Karena 

subjek merupakan remaja yang mudah sekali bergaul dan 

memabur dengan teman-teman baru, dan mudah 

menyesuaikan diri, oleh sebab itu tidak berapa lama subjek 

menjadi senang tinggal di panti asuhan. Sudah 3 tahun subjek 

tinggal di panti asuhan, dan menurut subjek banyak sekali 

pengalaman yang diperoleh. Subjek merasa bahwa dengan 

tinggal di panti asuhan, subjek menjadi lebih bertanggung  

jawab atas tugas-tugas yang diberikan pada dirinya. Hal itu 

seperti yang disampaikan oleh pengasuh. Setiap bertambah 

satu tingkat pendidikan, subjek mengalami perubahan.  

Subjek merasa bahwa dengan bertambahnya usia, hidup 

subjek menjadi tidak menyenangkan, karena menurutnya usia 

remaja masih bergulat dengan emosi yang eblum stabil dan 

juga masih belum bisa mengontrol diri. Subjek sempat 

berubah menjadi sosok pribadi yang nakal, malas, dan sulit 

diberitahu, itu saat subjek ada dikelas 2 SMP, namun 
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bertambah satu tingkat lagi menjadi kelas 3 SMP, subjek 

kembali menjadi pribadi yang baik dan lebih rajin. Subjek 

mengatakan bahwa saat ini dirinya sudah memahami 

kesalahan dan akan berubah lagi. Walaupun subjek saat ini 

sudah berubah menjadi dirinya yang dahulu, subjek sendiri 

belum puas dengan hidupnya yang sekarng. Subjek merasa 

dirinya masih sering membuat suster dan pengasuh marah dan 

jengkel. Subjek senang ketika dirinya masih kecil, karena 

masih bisa diberitahu sakit pun dirawat oleh orang tua. 

Selama subjek di panti asuhan, subjek pernah mengalami 

sakit, namun di panti asuhan ini banyak sekali yang peduli 

dengan subjek, banyak sekali yang memberikan perhatiannya, 

terutama para suster dan juga teman. Dengan jumlah penghuni 

panti asuhan yang begitu banyak, subjek merasa bahwa 

pengasuh sudah memberikan perhatian dan kasih sayangnya 

dengan seimbang.  

Tiga tahun hidup bersama dengan keluarga besar panti 

asuhan, subjek banyak mengalami kebahagiaan, 

kegembiraaan, dan keceriaan. Menurut subjek sumber dari 

kegembiraan itu adalah dengan adanya teman-teman. Subjek 

senang ketika bisa berkegiatan, tertawa, bercerita dengan 

teman-teman di dalam panti asuhan. Hubungan subjek dengan 

teman-teman menjadi lebih akrab, lebih harmonis, dan juga 

lebih enjoy. Pengasuh mengatakan bahwa dalam bergaul, 

subjek itu netral, jadi tidak pernah memihak satu atau dua 
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orang saja. Semakin banyaknya perasaan senang dalam diri 

subjek, memunculkan rasa nyaman didalam panti asuhan. Hal 

itu menyebabkan subjek menikmati tinggal di panti asuhan, 

dengan  semua fasilitas dan kebutuhan yang selalu diberikan 

dan dipenuhi oleh pihak panti asuhan. Subjek merasa dirinya 

kini menjadi tercukupi.  Subjek lebih memilih kehidupannya 

di panti asuhan dari pada dirumah, karena menurut subjek 

dirumah itu lebih bebas sedangkan di panti itu lebih terawasi, 

kalau mau berpergian harus ijin terlebih dahulu. Subjek 

merasa bangga tinggal di panti asuhan, dan juga bangga 

menajdi anak panti asuhan. Saat ini subjek merasa bisa lebih 

bersyukur dengan apa yang sudah diperoleh di panti asuhan 

ini, bisa bersekolah, dan juga bisa pergi jalan-jalan ketempat 

yang subjek belum tentu akan kunjungi. 

Perasaan sang tersebut muncul juga karena perhatian 

dan kasih sayang yang subjek terima dari pengasuh dan juga 

dari teman-teman di panti asuhan.  Subjek merasa bahwa 

banyak orang yang peduli dan memperhatikannya,  hal ini  

mem buat diri subjek merasa nyaman dan senang tinggal di 

panti asuhan.  

Subjek mengatakan bahwa dirinya belum merancang 

masa depannya, karena masih bingung dan ragu. Orang-orang 

sekitar, seperti orang tua dan juga suster memiliki harapan 

yang berbeda untuk masa depan subjek. Dari dalam lubuk 

hati, subjek ingin menjadi seorang polwan. Banyak udaha 
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yang sudah dilakukan subjek untuk mewujudkan cita-cita 

tersebut, yaitu dengan belajar yang baik. Bagi subjek, masa 

depan itu adalah sebuah tujuan yang harus dicapai supaya 

suatu saat bisa membanggakan orang yang peduli dan 

membantu kita. Subjek merasa yakin dirinya bisa mencapai 

masa depan yang lebih baik, yakin dengan doa dan dukungan 

dari orang tua dan juga rasa tidak putus asa yang besar. 

Subjek merasa bahwa dengan berdoa, Tuhan akan membantu 

permasalahan yang dihadapi karena hanya Tuhan tahu. Subjek 

menjadi sering berdoa semenjak tinggal dipanti asuhan ini. 

Subjek merasa yakin bahwa tinggal di panti asuhan ini adalah 

rencana dari Tuhan.  

Banyak peraturan yang ada di panti asuhan, dan 

menurut subjek peraturan tersebut berpengaruh bagi 

kehidupan subjek saat ini. Subjek merasa bahwa dirinya 

semakin bertanggung jawab, dan subjek menilai bahwa semua 

itu nantinya akan berguna jika subjek sudah keluar dari pantti 

asuhan. Subjek mengakui bahwa dirinya pernah melanggar 

peraturan di panti asuhan, hal itu juga didukung oleh 

pernyataan dari pengasuh. Namun pelanggaran yang dilanggar 

bukanlah sesuatu yang serius. Dari sudut pandang pengasuh, 

selama 3 tahun tinggal di panti asuhan membuat subjek 

menjadi lebih gembira, lebih senang, lebih tekun dan rajin.  

Di panti asuhan banyak sekali kegiatan yang mampu 

untuk membuat diri subjek menjadi lebih baik dna 
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bertanggung jawab. Subjek sendiri sangat menyukai kegiatan-

kegiatan yang ada di panti asuhan, meskipun terkadang 

muncul rasa kesal karena subjek sudah merasa lelah sekolah 

dna masihi harus berkegiatan di panti asuhan. 
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Remaja Tinnggal di Panti 

Asuhan 

Skema 5. Subjective well-being pada S4 

Subjective well-being 

tinggi 

Faktor yang mempengaruhi : 

- Dukungan sosial 

- Kegiatan panti  

- Hubungan sosial yang baik 

- Optimis  

- Usia 

- Tujuan  

- Kesehatan 

- Kebutuhan terpenuhi 

dengan baik 

- Kepercayaan akan Tuhan 

Karakteristik Subjective Well-

being: 

1. Tingginya respon emosional 

yang menyenangkan 

(bangga, senang, bahagia, 

bersyukur, gembira, 

berguna) 

2. Tingkat mood negatif yang 

rendah 

(sedih, iri hati, marah, 

kecewa) 

3. Kepuasan hidup tinggi 

(menikmati, nyaman, puas, 

perubahan yang positif) 
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5. Subjek 5 

a. Identitas Subjek 

Nama    : IN 

Usia    : 16 tahun 

Jenis Kelamin  : Perempuan 

Pendidikan   : SMK 

Jumlah Saudara  : 4 

Agama   : Katolik 

Alamat   :Kupang, NTT 

b. Hasil Observasi dan Wawancara 

1) Hasil Observasi 

Observasi dan wawancara ini dilakukan pada tanggal 

27 Agustus 2017, bertempat di ruang perpustakaan yang 

ada di panti asuhan. Pada waktu itu, ruangan terlihat tidak 

rapi, banyak sobekan kertas dimana-mana, dan loker buku 

juga berantakkan. Subjek dan peneliti duduk dilantai 

beralaskan karpet berwarana putih.  Wawancara dan 

observasi ini dilakukan setelah subjek belajar pada jam 

kedua. Subjek menggunakan pakaian berwarna hitam 

dengan celana pendek. Rambut subjek keriting, berwarna 

pirang, dan saat itu sedang diikat rapi. Subjek memiliki 

kulit berwarna putih, postur tubuh yang tinggi untuk 

ukuran remaja seusianya, dan badan yang agak kurus.  

Subjek penuh senyum saat wawancara berlangsung. 

Subjek sering sekali terlihat menggigit bibir bagian bawah 
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dan memainkan jari tangan saat wawancara berlangsung. 

Suara subjek sangat kecil, jadi terkadang peneliti 

mengulang jawaban subjek. Subjek tidak malu untuk 

menatap mata peneliti saat berbicara. Subjek menjawab 

pertanyaan dari peneliti dengan santai, terkadang terlihat 

seperti mengingat-ingat kejadian-kejadian yang dialami. 

Ketika berkumpul atau belajar bersama teman-teman, 

subjek terlihat agak sedikit malu-malu. Subjek belum 

berani mengeluarkan pendapat saat kerja dalam 

kelompok. Subjek terlihat ramah dengan semua penghuni 

panti. Subjek sangat perhatian dengan teman yang sedang 

sakit, mau mengambilakn makan dan minum. Subjek 

terlihat ceria dan penuh semangat. Subjek bersikap manja 

pada pengasuh, tetapi subjek tetap sopan pada pengasuh. 

Tidak pernah menunda apabila dimintai tolong oleh 

pengasuh.  

2) Hasil Wawancara 

a) Latar Belakang Subjek 

Subjek  bersekolah di salah satu sekolah swasta 

yang ada di Ungaran, dan saat ini duduk di kelas 11 

SMK. Subjek memiliki 1 kakak dan 2 adik. Subjek 

merupakan anak nomor 2. Kakak subjek saat ini sedang 

melanjutkan sekolahnya di perguruan tinggi, sedangkan 

adik subjek yang nomor 3 masih duduk dibangku 

Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan yang nomor 4 
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duduk dibangku Sekolah Dasar(SD). Subjek berasal 

dari Kupang, Nusa Tenaggara Timur. Subjek masih 

memiliki orang tua yang lengkap. Ayah subjek bekerja 

sebagai petani, sedangkan ibu subjek seorang ibu 

rumah  tangga. Ayah subjek bekerja di kebun milik 

sendiri. Keadaan orang tua subjek baik-baik, hanya saja 

ayah subjek selalu larut malam jika pulang kerja.  

Subjek tinggal di panti asuhan ini karena 

ditawari oleh seorang suster untuk melanjutkan 

sekolah. Subjek menerima tawaran tersebut, karena 

menurrut subjek hal tersebut bisa sedikit mengurangi 

pengeluaran orang tua. Subjek merasa kasihan pada 

orang tuanya yang hanya seorang petani. Setiap hari 

subjek berjalan kaki menuju sekolah yang lumayan 

jauh jaraknya. Keluarga subjek termasuk keluarga yang 

kurang mampu, apabila subjek menginginkan sesuatu 

itu pasti sangat sulit untuk dipenuhi oleh orang tua 

subjek. Saat subjek menginginkan baju baru, hal itu 

pasti akan lama sekali baru dibelikan, bahkan pernah 

tidak dibelikan. 

Selama satu tahun lebih subjek tinggal di panti 

asuhan ini, subjek belum pernah mendapat uang saku 

dari orang tuanya. Apabila subjek menginginkan 

sesuatu atau ingin jajan, subjek hanya mengandalkan 
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uang dari donatur yang datang dan kadang memberi 

uang.  

Subjek merupakan seorang yang menyukai olah 

raga basket. Subjek memiliki cita-cita menjadi seorang 

akuntan. Subjek sendiri adalah seorang remaja yang 

cuek dan memiliki emosi yang belum stabil. Ketika 

dulu dirumah, subjek adalah seorang yang malas-

malasan, apabila disuruh orang tua subjek tidak mau. 

Dirumah subjek banyak sekali pekerjaan dan 

pembagian tugas didalamnya belum jelas sehingga 

terbengkalai. 

b) Hal-hal Yang berkaitan dengan Subjective Well-

being 

(1) Komponen Kognitif 

Memandang dirinya menjadi lebih baik setelah 

tinggal  di  panti asuhan ini, itulah penilaian subjek. 

subjek menyadari bahwa dirinya menjadi lebih 

rajin. Adanya peraturan di panti asuhan menurut 

subjek menimbulkan dampak positif, seperti 

menjadikan lebih disiplin, jujur, dan juga menjadi 

tepat waktu. Hal ini merupakan salah satu dari 

banyak faktor yang membuat subjek menjadi 

senang tinggal di panti asuhan. kehadiran teman 

juga membuat subjek merasa senang tinggal di 

panti asuhan. Walaupun kadang subjek merasa 
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kehadiran teman itu menyebabkan situasi menjadi 

gaduh dan subjek lebih senang untuk menyendiri, 

tetapi adanya teman membuat hidup subjek 

menjadi berbeda. 

Menikmati dan juga tidak menikmati, itulah 

yang dirasakan oleh subjek selama tinggal di panti 

asuhan ini.  Rasa menikmati muncul karena adanya 

keseruan yang terjadi di panti asuhan, dan rasa 

tidak menikmati itu muncul saat subjek dimarahi 

oleh pengasuh yang ada di panti asuhan. subjek 

juga merasa nyaman tinggal di panti asuhan, 

karena menurut subjek fasilitas yang ada di panti 

asuhan sudah cukup lengkap, semuanya sudah 

tersedia. Ketersediaan fasilitas dan kebutuhan yang 

ada di panti asuhan ini menurut subjek karena 

adanya donatur yang datang. Hal lain yang 

membuat subjek merasa nyaman tinggal di panti 

asuhan ini  yaitu karena pengasuh selalu perhatian 

pada subjek. 

Subjek menilai bahwa pengasuh yang ada di 

panti asuhan ini bersikap baik pada subjek, sangat 

perhatian, dan saat subjek membutuhkan sesuatu 

pasti diberi oleh pengasuh. Menurut subjek, cinta 

yang diberikan oleh pengasuh ditunjukkan dengan 

memarahi ketika subjek atau teman-teman subjek 
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berbuat salah. Bentuk kemarahan pengasuh yaitu 

dengan memberitahu agar tidak mengulangi 

perbuatan yang salah tersebut. Subjek menilai  

kemarahan dari pengasuh itu menjadikan subjek 

lebih baik lagi kedepannya. Subjek menilai bahwa 

pengasuh walaupun bersikap baik dan perhatian, 

tetapi pengasuh belum bersikap adil dalam 

memberikan perhatian dan kasih sayang tersebut. 

Akhirnya subjek memncari cara untuk mendapat 

perhatian dari pengasuh, yaitu dengan melakukan 

sesuatu yang terbaik misalnya dengan melakukan 

tugas piket dengan sebaik mungkin. 

Subjek memandang bahwa masa depan 

merupakan masa yang cerah, masa kesuksesan 

untuk subjek. Subjek juga memandang bahwa masa 

depannya itu akan cerah, sukses, dan  juga dapat 

membahagiakan orang-orang yang telah sayang 

pada subjek. Subjek telah berusaha agar bisa 

mencapai masa depan yang baik, salah satu cara 

yang subjek lakukan adalah belajar dengan giat, 

mendengarkan penjelasan dari guru dengan baik, 

dan juga subjek mau mendengarkan masukan dari 

teman-teman.  Panti asuhan juga turut mendukung 

dengan selalu memberikan semangat belajar yang 

tinggi, dan juga mengajarkan subjek untuk 
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memiliki sikap disiplin dalam belajar agar subjek 

dapat mencapai masa depannya. Setelah subjek 

nanti keluar dari panti asuhan ini, subjek ingin 

sekali menerapkan nilai-nilai yang sudah subjek 

terima selama tinggal di panti asuhan, dan nanti 

subjek ingin sekali menjadi seorang donatur bagi 

panti asuhan ini.  

Walaupun subjek merasa nyaman dan 

menikmati tinggal di panti asuhan ini, terkadang 

subjek membandingkan dirinya yang tinggal di 

panti asuhan dengan orang lain atau bahkan 

temannya yang tinggal diluar panti asuhan. Subjek 

merasa teman-teman di luar panti kalau pulang 

sekolah bisa bermain dulu hingga larut malam, 

sedangkan subjek tidak bisa melakukan hal itu, 

namun bagi subjek perilaku seperti itu akan 

membuang-buang waktu. Selain itu subjek juga 

berpikir kalau anak diluar panti belum tentu 

memilliki kehidupan yang enak. Subjek merasa 

bahwa teman-teman diluar panti asuhan belum bisa 

mandiri, karena subjek menilai di panti asuhan ini 

lebih ditekankan untuk hidup lebih mandiri.  

Apabila subjek diberi pilihan antara tinggal di 

panti asuhan atau di dalam panti asuhan, subjek 

memilih untuk tinggal di rumah bersama dengan 
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orang tua, agar lebih dekat lagi. Subjek merasa 

puas dengan dirinya sekarang, dengan rambut 

keritingnya, dengan kulitnya yang putih. Subjek 

merasa fisiknya berbeda dengan teman-teman yang 

lainnya. Subjek juga merasa puas dengan 

kehidupannya di panti asuhan, dengan semua yang 

sudah subjek peroleh di panti asuhan. Selama di 

panti asuhan ini subjek pernah memiliki masalah 

dengan temannya, entah subjek yang salah atau 

temannya yang berbuat salah. Subjek memandang 

bahwa manusia tidak pernah luput dari kesalahan, 

jadi subjek akan memaafkan siapa saja yang 

berbuat salah pada subjek. 

(2) Komponen Afeksi 

Perasaan yang muncul ketika subjek pertama 

kali datang ke panti asuhan ini yaitu yaitu merasa 

sedih. Sedih yang muncul itu karena subjek harus 

hidup jauh dari orang tua untuk waktu yang lama 

dan juga subjek merasa asing karena tidak kenal 

dengan siapa pun disini. Selama tinggal di panti 

asuhan ini, subjek pernah merasa sedih juga, 

biasanya subjek akan menangis terutama ketika 

subjek merindukan orang tuanya dirumah. 

Hubungan subjek dengan orang tua saat ini baik-

baik saja, subjek sangat menyayangi orang tuanya 
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begitupun sebaliknya orang tua subjek juga 

menyayangi subjek.  Selain karena merindukan 

orang tua, rasa sedih yang dirasakan subjek berasal 

dari kemarahan pengasuh pada subjek. Rasa sedih 

tersebut dialami subjek sudah beberapa bulan yang 

lalu. 

Seiring dengan berjalannya waktu, perasaan 

sedih tersebut berubah menjadi perasaan senang. 

Menurut subjek, perasaan senang tersebut muncul 

karena kehadiran teman-teman di panti asuhan. 

Kehadiran teman-teman di panti asuhan ini 

membuat perasaan sedih dalam  diri subjek 

perlahan hilang dan berganti bahagia. Subjek 

sering sekali tertawa selama di panti asuhan, tawa 

tersebut muncul dari lelucin yang dibuat oleh 

teman-teman subjek.  

Di panti asuhan ini, subjek memiliki teman 

dekat, dan hubungan mereka baik-baik saja. Subjek 

merasa teman-teman bersikap baik pada subjek. 

Pada saat subjek membutuhkan bantuan, mereka 

dengan senang hati akan membantu subjek. bisa 

berkegiatan bersama dengan teman-teman juga 

membuat subjek merasa senang. Subjek merasa 

bahwa dirinya berguna bagi orang lain, terutama 

teman di panti asuhan.  
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Selama di panti asuhan ini, subjek lebih banyak 

merasakan kegembiraan. Subjek merasa gembira 

saat mendapat kesempatan untuk pergi jalan-jalan 

dan juga karena banyaknya kegiatan di panti 

asuhan. Lain halnya dengan perasaan subjek 

terhadap pengasuh. Kadang subjek merasa marah 

pada pengasuh ketika pengasuh memarahi subjek, 

namun subjek tidak memiliki perasaan dendam.  

Walaupun begitu, subjek tetap merasakan bahwa 

pengasuh tetap mencintai subjek. Rasa cinta 

tersebut dirasakan subjek pada saat subjek sakit, 

pengasuh memberikan perhatian untuk subjek. 

Perhatian itu dirasakan subjek ketika sakit, setelah 

itu tidak perhatian lagi. Menurut subjek pengasuh 

belum seimbang dalam meberikan perhatian, dan 

subjek menjadi salah satu yang kurang 

diperhatikan oleh pengasuh. Merasa sedih, itulah 

yang dirasakan subjek saat tidak diperhatikan.  

Subjek pernah marah pada teman di panti 

asuhan karena teman-teman yang mulai 

mengganggu subjek. Walaupun subjek telah 

bersikap seperti itu, teman-teman subjek di panti 

asuhan tetap mencintai subjek. Bersama dengan 

teman-teman di panti, subjek pernah melanggar 
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peraturan, dan saat itu subjek merasa menyesal, 

takut, dan bersalah.  

Subjek bangga menjadi anak panti asuhan dan 

subjek mampu untuk menerima bahwa saat ini 

subjek tinggal di panti asuhan. Saat ini subjek 

merasa senang tinggal di panti asuhan, tidak pernah 

seikit pun subjek merasa iri dengan teman-teman 

diluar panti asuhan. Subjek merasa iri ketika 

pengasuh hanya memperhatikan satu atau dua 

orang teman di panti asuhan. Subjek sangat 

bersyukur bisa tinggal dan menjadi bagian dari 

keluarga besar panti asuhan.  

(3) Faktor-faktor yang mempengaruhi Subjective 

Well-being 

Saat ini subjek berusia 16 tahun, dan menurut 

subjek dengan bertambahnya usia membuat subjek 

merasa lebih baik dan juga membuat hidup subjek 

mnejadi lebih menyenangkan. Subjek merasa 

senang ketika berusia 12 atau 13 tahun, karena 

menurut subjek pada usia tersebut subjek masih 

bisa merasakan dunia luar karena masih tinggal 

dalam lingkungan keluarga, masih bisa melakukan 

apapun dan masih bisa cerita dengan bebas.  

Selama di panti asuhan, subjek pernah 

mengalami sakit. Dengan perhatian yang diberikan 
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oleh pengasuh dan teman-teman di panti , subjek 

dapat pulih kembali. Subjek sering berdoa ketika 

dirinya sakit. Subjek berdoa tidak hanya ketika 

dirinya sakit, namun ketika sedih pun subjek akan 

berdoa untuk memohon kekuatan dari  Tuhan.  

Subjek sendiri memiliki tujuan di panti asuhan 

ini yaitu ingin menggapai semua cita-cita dengan 

menyelesaikan sekolah  dan menjadi seorang 

donatur untuk panti asuhan. subjek merasa yakin 

bahwa tujuan tersebut dapat dicapai dengan baik,, 

dengan usaha dari diri  subjek dan juga bantuan 

dari pihak panti asuhan yang selalu mendorong 

subjek.  

Banyak pihak yang selalu ada untuk subjek, 

yaitu teman-teman dan juga pengasuh panti asuhan. 

kehadiran mereka memberikan dorongan positif 

bagi subjek. para pengasuh selalu memberikan 

perhatian, kasih sayang, dan juga mencukupi 

semua kebutuhan subjek. Teman-teman subjek 

juga memberikan perhatian pada subjek. Mereka 

selalu peduli pada subjek, saat sedih subjek 

dihibur, saat kesulitan selalu ada yang membantu. 

Subjek menjalin hubungan yang baik  dengan para 

pengasuh dan juga teman-teman. Para pengasuh 

dan teman-teman selalu ada untuk subjek, selalu 
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ada untuk subjek dan selalu menjaga subjek. 

Mereka sudah seperti keluarga baru bagi subjek. 

Subjek senang ketika berkegiatan bersama 

teman-teman. Di panti asuhan banyak sekali 

kegiatan yang membuat diri subjek menjadi lebih 

baik serta mendapat pengalaman baru. Subjek 

paling menyukai saat kegiatan di luar panti, yaitu 

liburan bersama.  

 

c. Analisis Kasus Subjek 

Subjek berasal dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. 

Sudah selama satu tahun lebih subjek tinggal di panti asuhan, 

mulai dari subjek kelas 10 SMK. Menurut pengasuh, subjek 

diantar oleh seorang suster dan dititipkan di panti asuhan, 

suster menginginkan agar subjek bisa bersekolah dan bisa 

membantu merinngankan keuangan keluarga. Subjek sendiri 

memang mengakui bahwa ekonomi keluarganya terbilang 

kurang. Subjek harus menunggu lama untuk memperoleh 

sesuatu yang diinginkan bahkan subjek pernah harus batal 

mendapatkannya karena ada sesuatu yang lebih penting yang 

harus didahulukan. Ayah  subjek bekerja sebagai petani 

sedangkan ibu subjek adalah seorang ibu rumah tangga. 

Tinggal di panti asuhan membuat subjek mengalami 

banyak perubahan yang positif dalam hidupnya. Perubahan 

yang dimaksud adalah perubahan sikap, sifat, dan kebiasaan.  
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Subjek mengakui bahwa dirinya menjadi lebih bertanggung 

jawab, lebih disiplin, dan juga lebih rajin. Pengasuh pun juga 

merasakan perubahan yang terjadi pada subjek. Subjek 

menjadi lebih dewasa dalam berpikir. Saat ini subjek  lebih 

merasa nyaman dan lebih menikmati tinggal di panti asuhan 

ini. Subjek mengatakan bahwa hal tersebut dikarenakan 

kehadiran teman-teman di panti asuhan. Selain karena 

hadirnya teman-teman, adanya pengasuh juga membuat 

subjek merasa nyaman. Subjek menilai bahwa semua 

pengasuh dan teman-teman di panti asuhan mencintai dan 

memberikan perhatian pada subjek. Banyak cara yang biasa 

digunakan oleh pengasuh yang dirasakan subjek sebagai bukti 

bahwa pengasuh perhatian dan mencintai subjek, seperti 

memarahi, menegur, merawat  ketika sakit, dan memberi apa 

yang dibutuhkan subjek. Rasa nyaman yang dialami oleh 

subjek juga dikarenakan fasilitas yang ada di panti asuhan 

sudah lengkap, semuanya sudah disediakan.  

Awal kedatangan di panti asuhan, subjek sering merasa 

sedih, karena merindukan orang tuanya. Pada saat subjek 

sedih, subjek selalu berdoa pada Tuhan, untuk memohon 

kekuatan dari Tuhan. Dengan tinggal di panti asuhan, subjek 

menyadari bahwa berkomunikasi dengan Tuhan itu penting, 

dan dirinya sekarang menjadi lebih sering beribadah. Dengan 

berjalannya waktu, subjek sudah mampu menerima bahwa 

dirinya tinggal di panti asuhan, bahkan saat ini subjek merasa 
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bangga menjadi seorang anak panti asuhan. Subjek 

mengatakan bahwa selama tinggal di panti asuhan, subjek 

lebih banyak merasakan kegembiraan, dengan adanya 

berbagai kegiatan yang ada didalam maupun diluar panti 

asuhan. Pengasuh juga mengatakan bahwa semakin hari, 

subjek semakin terlihat gembira dan juga semakin terlihat 

bertanggung jawab atas tugas-tugas yang diberikan. Bagi 

subjek, pengasuh memang sudah memberikan perhatian dan 

kasih sayangnya, namun hal itu dirasa belum adil. Subjek 

merasa bahwa pengasuh hanya memberikan perhatian dan 

kasih sayang pada orang-orang tertentu saja. Subjek ingin 

sekali bisa diperhatikan dengan lebih oleh pengasuh, sehingga 

dirinya selalu mencari cara agar lebih diperhatikan, yaitu 

dengan selalu melakukan yang terbaik atas tugas-tugas yang 

diberikan. 

Didalam panti asuhan banyak sekali peraturan yang 

harus dipatuhi oleh seluruh penghuninya. Subjek mengaku 

bahwa dirinya pernah melanggar peraturan yang ada, seperti 

tidak ikut piket. Pada saat melanggar, subjek merasa takut dan 

juga merasa bersalah akan perbuatannya tersebut. Subjek 

memandang bahwa manusia itu tidak luput dari kesalahan, 

dan dirinya pun ingin memperbaiki dirinya. Subjek menilai 

bahwa peraturan yang dibuat di panti asuhan berguna dalam 

membentuk kedisiplinan, sikap jujur, dan mengajarkan untuk 

dapat melakukan sesuatu dengan tepat waktu. 
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Subjek melihat masa depannya dengan lebih cerah. 

Subjek ingin sekali  dapat membahagiakan orang-orang yang 

sayang pada subjek. dalam mencapai masa depan yang cerah 

itu, seluruh penghuni panti asuhan selalu memberikan 

semangat dan dorongan untuk subjek, terutama pengasuh. 

Pengasuh selalu mengingatkan subjek untuk belajar dengan 

rajin. Subjek sendiri juga selalu memotivasi dirinya untuk bisa 

mewujudkan masa depannya, dengan belajar lebih giat,   

mendengarkan penjelasan guru dengan lebih sungguh, dan 

juga mendengarkan masukan-masukan dari teman-teman. 

Masa depan sendiri bagi subjek merupakan masa yang begitu 

cerah dan masa kesuksesan bagi subjek. Subjek memiliki 

rencana bahwa setelah dirinya selesai sekolah dan keluar dari 

panti asuhan, subjek ingin sekali menerapkan nilai-nilai yang 

pernah subjek peroleh dari panti asuhan dan subjek ingin 

sekali menjadi seorang donatur bagi panti asuhan. Subjek 

yakin bahwa dirinya dapat mencapai semua rencana tersebut.  

Subjek merasa bahwa dirinya menjadi orang yang bisa 

berguna bagi orang lain, terutama di panti asuhan ini. Subjek 

selalu bisa menghibur teman-teman yang sedang sedih dan 

bisa membantu teman-teman yang membutuhkan. 

Bertambahnya usia subjek, membuat subjek merasa lebih baik 

dan juga hidupnya menjadi lebih menyenangkan. Subjek 

sendiri merasa senang saat usia 12 atau 13 tahun, karena 
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menurut subjek pada saat usia tersebut dirinya lebih bebas 

melakukan apapun dirumah.  

Subjek selalu bersyukur dapat tinggal di panti asuhan, 

dapat bertemu dengan teman-teman baru, mendapat semua 

kebutuhan dengan gratis, dan juga bisa bersekolah dengan 

baik. Puas dengan apa yang subjek dapatkan dihidupnya saat 

ini. Pengasuh juga mengatakan hal yang sama, subjek adalah 

orang yang selalu bisa bersyukur. 
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Remaja Tinggal di Panti Asuhan 

Skema 6. Subjective well-being pada S5 

 

Subjective well-being 

tinggi 

Faktor yang mempengaruhi : 

- Dukungan sosial 

- Kegiatan panti  

- Hubungan sosial yang baik 

- Optimis  

- Usia 

- Tujuan  

- Kesehatan 

- Kebutuhan terpenuhi 

dengan baik 

- Kepercayaan akan Tuhan 

Karakteristik Subjective Well-

being: 

1. Tingginya respon emosional 

yang menyenangkan 

(bangga, senang, bersyukur, 

gembira, berguna, dicintai 

dan diperhatikan) 

2. Tingkat mood negatif yang 

rendah 

(sedih, marah) 

3. Kepuasan hidup tinggi 

(menikmati, nyaman, puas, 

perubahan yang positif) 


