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BAB V 

PEMBAHASAN 

 

A. Rangkuman Hasil 

Berdasarkan data yang peneliti peroleh dari kelima subjek 

yang telah dikategorisasi dan diseleksi, maka tema yang muncul 

pada kategori komponen afeksi yaitu  rata-rata subjek memiliki 

intensitas afek positif yang lebih tinggi dan afek negatif yang rendah. 

Kelima subjek merasakan afek negatif hanya pada saat tertentu saja. 

Pada kategori komponen kognitif yang ada dalam diri subjek yaitu 

rata-rata kelima subjek menyatakan kepuasan, adanya perubahan 

hidup yang positif, terjalin hubungan sosial yang baik, kenyamanan, 

dan menikmati kehidupan. Hasil dari proses seleksi tema pada tiap-

tiap subjek dapat dirangkum dalam tabel sebagai berikut : 
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Tabel 3 

Rangkuman Hasil SWB pada Subjek 1 

Kategori Peristiwa Interpretasi 

A. Kepuasan 

Hidup 

  

1. Puas Prestasi semakin 

meningkat 

Keberhasilan yang 

dicapai merupakan 

bentuk kerja keras dari 

perubahan diri positif  

2. Nyaman Kehadiran para 

pengasuh dan teman-

teman 

Dapat diterima dengan 

baik dalam lingkungan 

sosial 

3. Menikmati Rekreasi bersama 

seluruh penghuni 

panti asuhan 

Kegiatan di panti asuhan 

menciptakan suasana 

yang baru bagi subjek. 

B. Afeksi Positif 
  

1. Bangga    Bisa melakukan 

pekerjaan rumah 

seperti mamah 

Merasakan banyaknya 

perubahan yang positif 

didalam diri 

2. Senang dan 

gembira 

-  Diajak rekreasi oleh 

donatur 

- Hadirnya para 

pengasuh dan juga 

teman baru 

Hal tersebut 

menumbuhkan perasaan 

menyenangkan yang 

dapat menciptakan rasa 

nyaman di panti asuhan 

3. Dicintai dan di 

perhatikan 

- Dirawat ketika sakit 

- Teman-teman 

menghibur ketika 

sedih 

Dukungan sosial yang 

selalu diberikan oleh 

pengasuh dan penghuni 

panti asuhan 

menciptakan rasa 

nyaman di panti asuhan. 

4. Berguna   - Membantu teman 

mengerjakan tugas 

sekolah 

- Membuat teman-

Apa yang dimiliki 

subjek dapat diberikan 

pada orang lain untuk 

meringankan beban 
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teman tertawa mereka 

5. Bahagia  Membuat orang 

disekitar dapat 

tertawa 

Mendapat kepuasan 

tersendiri dengan 

melihat orang lain 

tertawa 

6. Bersyukur  - Tinggal di panti 

asuhan 

- Segala  kebutuhan 

tercukupi 

Subjek menerima 

rencana Tuhan  

C. Afeksi Negatif   

1. Sedih  - Rindu mamah 

 

 

- Berkelahi dengan 

teman 

- Ada teman yang 

akan dikeluarkan  

Seperti merasa 

kehilangan 

 

Teman sudah seperti 

keluarga bagi subjek 

2. Takut  - Pertama kali datang 

dan tinggal di  panti 

asuhan 

 

- Melanggar peraturan 

di panti asuhan 

Merasa  asing akan 

tempat yang baru 

 

 

3. Menyesal  - Berkelahi dengan 

teman 

- Melanggar peraturan 

- Sikap dan perilaku 

yang dulu 

Hal tersebut 

memberikan perasaan 

tidak  nyaman pada 

subjek 

4. Marah - Papah pergi 

 

- Minta kebutuhan 

tidak diberi 

Merindukan sosok ayah 
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Berdasarkan hasil pengkategorian komponen SWB diketahui 

subjek 1 memiliki kepuasan dalam hidup ketika terjadi perubahan 

positif dalam dirinya, yang ditunjukkan dengan meningkatnya 

prestasi disekolah, selain itu kehadiran teman-teman dan juga 

pengasuh di panti asuhan membuat kenyamanan pada saat tinggal di 

dalam panti asuhan. Subjek menikmati apa  yang terjadi pada dirinya 

di panti asuhan, terutama dengan adanya kegiatan rekreasi bersama 

dengan seluruh penghuni panti asuhan. Pada Aspek positif diketahui 

bahwa subjek 1 merasa bahwa pengasuh dan teman-teman di panti 

asuhan mencintai dan memperhatikan subjek, yang ditunjukkan 

ketika subjek sakit dan juga sedih. Subjek juga merasa bangga dan 

berguna dengan semua perubahan positif yang terjadi selama subjek 

tinggal di panti asuhan, subjek mampu untuk melakukan pekerja 

rumah seperti yang dilakukan oleh mamah, dan juga subjek mampu 

untuk membantu teman-teman yang kesulitan. Selain itu, aspek 

positif yang dialami oleh subjek yaitu, perasaan senang, gembira,  

bahagia dan bersyukur karena menjadi bagian dalam panti asuhan 

karena kehadiran para pengasuh dna juga teman-teman, dengan 

semua kebutuhan yang dicukupi oleh para pengasuh, dan bisa 

membuat orang lain merasakan kebahagiaan seperti yang dirasakan 

subjek. Pada afeksi negatif, subjek merasa sedih karena ada salah 

satu teman yang akan dikeluarkan, dimana subjek sudah merasakan 

kedekatan dengan orang tersebut. Selain itu, subjek juga merasa 

marah pada pengasuh karena pengasuh terlalu lama memberikan 

kebutuhan yang diminta oleh subjek. Ketika pertama kali datang dan 
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tinggal di panti asuhan, subjek juga merasakan afeksi negatif yaitu 

merasa takut. Afeksi negatif lain yang dirasakan subjek yaitu 

menyesal, karena telah berkelahi dengan teman dan juga telah 

melanggar peraturan yang ada. 
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Tabel 4 

Rangkuman Hasil SWB pada Subjek 2 

Kategori Peristiwa Interpretasi 

A. Kepuasan 

Hidup 

  

1. Puas - Menjadi disiplin dan 

teratur 

- Berolahraga bersama 

Banyak perubahan 

positif yang dialami 

subjek di panti asuhan  

2. Nyaman Memiliki pengasuh 

dan banyak teman 

yang peduli 

Lingkungan menerima 

kehadiran subjek dan 

menjadi keluarga baru 

bagi subjek 

3. Menikmati Berlibur bersama 

dengan semua teman-

teman dan pengasuh 

di panti asuhan 

 

Menumbuhkan rasa 

kekeluargaan yang 

tinggi 

B. Afeksi Positif   

1. Bangga    - Menjadi anak panti 

asuhan 

- Hidupnya menjadi 

lebih teratur dan 

disiplin 

 

Menjadi bagian dalam 

panti asuhan 

memberikan hasil yang 

baik bagi subjek 

2. Senang dan 

gembira 

-  Tertawa bersama 

dengan teman 

- Olahraga bersama  

 

 

Kehadiran teman dan 

juga kegiatan di panti 

asuhan menumbuhkan 

rasa nyaman bagi subjek 

3. Dicintai dan di 

perhatikan 

- Pengasuh dan 

teman-teman yang 

selalu memotivasi 

pada saat ada 

masalah 

- Dimarahi pengasuh 

 

Dukungan sosial yang 

diberikan bagi subjek 

merupakan suatu bentuk 

kepedulian  

4. Bahagia  Perayaan Bentuk cinta dan kasih 
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pertambahan usia  

 

sayang teman-teman 

5. Bersyukur  - Tinggal di panti 

asuhan 

- Perubahan sikap dan 

perilaku 

 

Menerima apa yang 

terjadi pada diri subjek  

C. Afeksi Negatif 

 

  

1. Iri hati Adanya peraturan di 

panti asuhan  

Subjek  menginginkan 

kebebasan seperti 

teman-teman yang 

tinnggal  di luar panti 

asuhan 

 

2. Sedih - Merasa dibuang di 

panti asuhan 

- Pertama kali datang 

di panti asuhan 

- Merindukan orang 

tua 

 

- Saat  sakit tidak 

diperhatikan oleh 

pengasuh   

Subjek masih belum bisa 

menerima keputusan 

orang tua 

 

 

 

 

Subjek merasa kurang 

diperhatikan saat sakait 

karena jumlah anak yang 

terlalu banyak 

 

3. Menyesal  - Melanggar peraturan 

- Sikap dan perilaku 

yang dulu 

 

Menyadari bahwa 

perbuatannya adalah 

salah 

4. Marah Saat ditegur pengasuh Muncul keinginan untuk 

memarahi pengasuh 

namun tidak bisa 

 

 

 

Berdasarkan hasil pengkategorian komponen SWB dapat 

diketahui subjek 2 merasakan kepuasan ketika terjadi perubahan 

positif pada dirinya, dimana subjek menjadi lebih disiplin dan 



141 
 

 
 

teratur, merasakan nyaman ketika adanya pengasuh dan teman yang 

peduli pada subjek, dan juga puas akan kehidupannya di panti 

asuhan ketika diadakan kegiatan berlibur bersama dengan seluruh 

penghuni panti asuhan. Subjek 2 juga merasakan afek positif, yaitu 

merasa bangga karena menjadi anak panti asuhan yang memiliki 

hidup disiplin dan teratur. Rasa senang dan gembira dirasakan subjek 

ketika berada dalam kelompok bermainnya atau bersama teman-

temannya, sedangkan rasa bahagia didapatkan ketika teman-teman 

merayakan hari ulang tahun subjek yang biasanya dirayakan oleh 

keluarga. Subjek merasa dicintai dan diperhatikan oleh para 

pengasuh dan juga teman-teman dimana subjek selalu dimotivasi 

ketika memiliki masalah.Tinggal di panti asuhan dan juga menjadi 

pribadi yang lebih baik merupakan sebuah rencanaTuhan yang 

selaludisyukuri oleh subjek 2. Afek negatif yang diraskan oleh 

subjek 2  yaitu perasaan sedih ketika subjek merasa dibuang oleh 

orang tua di panti asuhan dan juga ketika pertama kali datang di 

panti asuhan, subjek terkadang merindukan orang tua yang ada di 

rumah. Rasa sedih juga dirasakan subjek ketika tidak diperhatikan 

pengasuh pada saat subjek sakit, karena jumlah anak yang terlalu 

banyak. Subjek 2 juga merasa iri hati dengan teman-teman yang 

tinggal di luar panti asuhan karena mereka bisa melakukan apapun 

yang mereka suka. Merasa marah dirasakan oleh subjek pada saat 

pengasuh memarahi subjek. Subjek merasa menyesal karena sudah 

melanggar peraturan yang ada di panti asuhan.  
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Tabel 5 

Rangkuman Hasil SWB pada Subjek 3 

Kategori Peristiwa Interpretasi 

A. Kepuasan 

Hidup 

  

1. Puas - Semua kebutuhan 

sudah terpenuhi 

- Menjadi lebih rajin 

- Jalan-jalan bersama 

 

2. Menikmati  - Berkegiatan bersama 

- Mendapat 

pengalaman baru 

- Susah dan senang 

selalu bersama 

Dapat diterima dengan 

baik dalam lingkungan 

sosial 

3. Nyaman - Selalu bercanda 

ketika kumpul 

bersama 

- Banyak teman 

Kehadiran teman 

meciptakan suasana baru 

dan nyaman 

B. Afeksi Positif 
  

1. Bangga    - Menjadi bagian 

dalam panti asuhan 

- Perubahan sikap dan 

perilaku 

Perubahan positif yang 

akan  mendukung 

tercapainya cita-cita 

2. Senang  -  Memiliki banyak 

teman 

- Kegiatan jalan-jalan 

di panti asuhan 

 

Salah satu faktor yang 

mendukung untuk tetap 

bertahan di panti asuhan 

3. Dicintai dan di 

perhatikan 

- Teman-teman dan 

pengasuh 

memberikan 

motivasi dan 

semangat  

- Teman-teman selalu 

membantu 

mengerjakan PR jika 

Salah satu bentuk rasa 

sayang dari para 

pengaush dan juga 

teman-teman di panti 

asuhan 



143 
 

 
 

tidak tahu  

4. Berguna   Membantu teman 

mengerjakan tugas 

sekolah dan tugas 

rumah 

Apa yang dimiliki 

subjek dapat diberikan 

pada orang lain untuk 

meringankan beban 

mereka 

C. Afeksi Negatif 
  

1. Sedih  - Kangen orang tua 

- Pertama kali datang 

di panti asuhan 

 

- Berkelahi dengan 

teman 

 

Seperti merasa 

kehilangan orang tua  

 

 

Teman sudah seperti 

keluarga bagi subjek 

2. Marah Saat ditegur oleh 

pengasuh  

Seperti terkekang karena 

bertindak salah 

3. Takut  - Jika gagal mencapai 

tujuan dan cita-cita 

Belum yakin akan 

kemampuan diri 

 

4. Menyesal  - Berkelahi dengan 

teman 

- Bersikap cuek  pada 

pengasuh 

- Tinggal  di panti 

asuhan 

Hal tersebut 

memberikan perasaan 

tidak  nyaman pada 

subjek 

 

 Berdasarkan hasil pengkategorian SWB dapat diketahui kepuasan 

hidup pada subjek 3 dialami ketika semua kebutuhan sudah dipenuhi oleh 

para pengasuh dan juga ketika banyak sekali perubahan positif yang dialami 

oleh subjek seperti lebih rajin lagi. Kepuasan dirasakan subjek ketika subjek 

mulai menikmati kehidupan di panti asuhan, dengan kegiatan yang ada di 

panti asuhan dimana dapat memberikan pengalaman yang baru dan juga 
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mendekatkan dengan teman-teman di panti asuhan. Afek positif yang 

dirasakan subjek 3 yaitu muncul perasaan bangga ketika menjadi bagian 

dalam panti asuhan, dan juga terjadinya perubahan sikap dan perilaku. Rasa 

senang dirasakan subjek karena memiliki banyak teman dan adanya 

kegiatan jalan-jalan bersama dengan seluruh penghuni panti asuhan. 

Dicintai dan juga diperhatikan juga dirasakan subjek ketika teman-teman 

dan pengasuh memberikan motivasi dan semangat  dan juga ketika teman-

teman membantu mengerjakan PR. Ketika teman-teman membutuhkan 

bantuan subjek untuk mengerjakan tugas sekolah dan tugas rumah,  subjek 

merasa bahwa dirinya berguna bagi sesama. Afek negatif yang terjadi pada 

diri subjek yaitu, muncul perasan marah pada saat pengasuh menegur 

subjek. Merasakan kesedihan ketika subjek pertama kali datang di panti 

asuhan yang akan ditinggalinya dan juga saat merindukan orang tua, selain 

itu ketika subjek berkelahi dengan teman di  panti asuhan, subjek juga 

merasakan kesedihan. Ketika berkelahi dengan  teman, subjek juga merasa 

menyesal. Subjek memiliki tujuan dan juga cita-cita yang ingin dicapai, 

namun subjek merasa takut jika gagal dalam mencapai hal tersebut. Subjek 

merasa menyesal sudah tinggal di panti asuhan, karena jauh dari orang tua, 

namun rasa menyesal terebut selalu subjek usahakan untuk berkurang 

dengan sikap dan perilaku yang baik dan dapat menyenangkan semua 

teman-teman. Subjek merasa kehadiran teman-teman dapat melupakan 

penyesalan tersebut. 
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Tabel 6 

Rangkuman Hasil SWB pada Subjek 4 

Kategori Peristiwa Interpretasi 

A. Kepuasan 

Hidup 

  

1. Puas - Berlibur bersama  

- Kebutuhan mandi 

tercukupi 

- Semakin akrab dengan 

teman 

- Menjadi mandiri  dan 

bertanggung jawab 

akan semua yang 

diperintahkan 

Kepuasan akan bagian-

bagian tertentu dalam 

hidup subjek 

2. Nyaman - Suasana yang ribut 

karena banyaknya 

penghuni  

 

- Para pengasuh yang 

perhatian 

- Saat berbuat salah 

ditegur dan dinnasehati 

 

 

 

 

Hal tersebut membuat 

subjek menjadi nyaman 

tinggal di panti asuhan 

3. Menikmati - Tidur tidak perlu 

memikirkan tempat 

dan bayar listrik 

- Kebutuhan madni 

sudah disediakan 

 

B. Afeksi Positif   

1. Senang dan 

gembira 

- Jalan-jalan ke hotel 

dan makan ayam 

- Teman-teman 

membuat lelucon dan 

tertawa bersama 

- Diijinkan main keluar 

Merasakan sesuatu 

yang belum pernah 

didapatkan ketika 

dirumah 

2. Bangga -  Sikap dan perilaku 

sudah menjadi baik 

- Nilai yang selalu naik  

Perubahan positif yang 

menciptakan suasana 

senang 
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3. Dicintai dan di 

perhatikan 

- Dinasehati ketika 

berbuat salah 

- Saat sakit dibawakan 

makan dan didoakan 

Dukungan sosial yang 

selalu diberikan oleh 

pengasuh dan penghuni 

panti asuhan 

menciptakan rasa 

nyaman di panti 

asuhan. 

4. Bahagia Saat tertawa bersama 

teman 

Dengan tertawa 

bersama semua beban 

menjadi ringan 

5. Bersyukur Bisa melanjutkan 

sekolah 

Dengan sekolah, subjek 

dapat mencapai cita-

cita 

6. Berguna - Membagi ilmu kepada 

teman-teman  

- Menghibur teman 

yang sedih 

Dengan berbagi pada 

teman menumbuhkan 

rasa senang pada diri 

subjek  

C. Afeksi Negatif   

1. Sedih  - Jauh dari orang tua 

 

- Dimarahi oleh 

pengasuh 

 

 

- Tidak diperhatikan 

oleh teman 

- Marah pada teman 

sendiri 

 

- Tugas sekolah yang 

belum selesai  

Merasa kehilangan 

orang tua 

 

 

 

 

Merasakan ada yang 

berbeda ketika  teman 

menjauh 

2. Iri hati tidak bisa main keluar 

dengan bebas 

Ingin merasakan 

kebebasan seperti 

teman yan gitnggal  di 

luar panti 

3. Marah  Teman mengajak  
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bercandanamun mereka 

sudah kelewatan 

4. Kecewa  Melakukan suatu 

pekerjaan tapi tidak 

dihargai 

 

 

 Berdasarkan hasil pengkategorian komponen SWB dapat diketahui 

subjek 4 merasakan kepuasan ketika kebutuhan mandi sudah tercukupi 

dengan baik, saat dimana terjadi  perubahan yang positif dalam dirinya  

seperti menjadi mandiri dan juga lebih bertanggung jawab akan tugas yang 

diberikan kepada subjek, dan juga ketika subjek menjadi semakin akrab dan 

bisa berlibur dengan teman-teman di panti asuhan. Semua hal tersebut 

menimbulkan rasa nyaman sehinggal subjek menikmati kehidupan di panti 

asuhan.  Subjek merasakan afek positif, yaitu  perasaan senang dan gembira 

ketika bisa jalan-jalan ke hotel dimana  ditempat tersebbut subjek dapat 

makan ayam sepuasnya,  selain itu perasaan senang dan gembira muncul 

ketika teman-teman di panti asuhan membuat suatu lelucon dan  semua 

dapat tertawa bersama. Pada saat tertawa bersama dengan teman-teman,  

disitulah subjek  merasa bahagia dengan hidupnya. Sikap dan perilaku yang 

sudah berubah menjadi lebih baik  membuat subjek menjadi bangga dnegan 

dirinya, karena dengan perubahan tersebut nilai yang diperoleh disekolah 

semakin meningkat. Ketika subjek dinasehati oleh pengasuh  karena 

berbuat salah dan juga di bawakan makan ketika sakit, subjek merasa 

dicintai dan diperhatikan oleh pengasuh. Subjek merasakan dukungan sosial 

dari pengasuh dan juga dari teman-teman di panti asuhan. Perekonomian 

keluarga subjek yang kurang membuat subjek menjadi seorang yang 
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bersyukur karena di panti asuhan iniah subjek dapat melanjutkan 

pendidikannya. Ketika subjek dapat membagi ilmu yang subjek miliki 

kepada teman-teman, subjek merasakan bahwa dirinya berguna bagi 

sesama. Tidak hanya afek positif, subjek juga merasakan afek negatif, yaitu 

muncul perasaan sedih dalam diri subjek  karena hidup yang  jauh dari 

orang tua dan ketika subjek merasa sendiri di panti asuhan. Subjek merasa 

kecewa ketika pekerjaan yang telah dilakukannya tidak dihargai oleh 

pengasuh dan juga oleh teman-temman di panti asuhan. Hidup dengan 

orang lain juga membuat subjek merasa marah dan menyesal ketika subjek 

merasa teman-teman bercanda namun terlalu kelewat batas dan subjek 

bersikap tidak baik pada teman tersebut. Tidak hanya pada teman-teman, 

subjek pun pernah marah pada pengasuh, dan dari situlah muncul perasaan 

takut, takut untuk meminta maaf pada pengasuh. 
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Tabel 7 

Rangkuman Hasil SWB pada Subjek 5 

Kategori Peristiwa Interpretasi 

A. Kepuasan 

Hidup 

  

1. Puas - Mengerjakan PR, 

berkebun, dan 

mengambil kayu 

bersama dengan 

teman-teman 

- Memiliki banyak 

teman 

 

- Semua kebutuhan 

sudah tersedia 

 

Kehadiran teman-teman 

membuat hidup subjek 

lebih menyenangkan 

 

 

 

 

 

 

2. Nyaman - Latihan menyanyi 

sudah ada gurunya 

- Latihan musik sudah 

ada alat musik yang 

lengkap 

 

- Saat sakit diambilkan 

makan oleh pengasuh 

 Semua fasilitas sudah 

tersedia dengan baik 

guna menunjang bakat 

subjek 

 

 

Bentuk perhatian yang 

dirasakan subjek 

3. Menikmati Jalan-jalan bersama 

dengan donatur di 

panti asuhan 

Suatu hiburan yang 

diberikan oleh donatur 

yang menjadikan subjek 

merasa senang tinggal di 

panti 

B. Afeksi Positif 
  

1. Senang dan 

Gembira  

- Jalan-jalan bersama 

seluruh penghuni 

panti asuhan 

- Banyak kegiatan di 

panti asuhan 

- Mendapat banyak 

teman baru 

Kegiatan yang ada di 

panti membuat subjek 

merasa senang dan juga 

memunculkan keakraban 

antar penghuni panti 

asuhan 
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2.  Bangga  Menjadi anak panti 

asuhan yang mandiri 

 

3. Dicintai dan di 

perhatikan 

- Dirawat ketika sakit 

- Teman-teman 

menghibur ketika 

sedih 

 

4. Berguna Membuat orang 

disekitar dapat 

tertawa 

Mendapat kepuasan 

tersendiri dengan 

melihat orang lain 

tertawa 

C. Afeksi Negatif 
  

1. Marah Diganggu oleh teman-

teman 

 

2. Sedih   - Ingat keluarga di 

kampung 

 

- Dimarahi pengasuh 

karena salah 

mengerjakan 

tugasnya 

 

Merasa  asing akan 

tempat yang baru 

 

 

 

 Berdasarkan hasil pengkategorian komponen SWB, dapat diketahui 

bahwa subjek 5 merasakan kepuasan pada hidupnya di panti asuhan ketika 

melakukan kegiatan seperti mengerjakan PR, berkebun, dan mengambil 

kayu bersama dengan teman-teman, selain itu ketika semua kebutuhan 

sudah tersediapun subjek merasa puas. Jalan-jalan berasama dengan para 

donatur di panti asuhan, perhatian yang diberikan oleh pengasuh, dan juga 

memiliki banyak teman membuat subjek dapat menikmati kehidupannya 

dan merasa nyaman tinggal di panti asuhan. Subjek pun merasakan afek 

positif selama tinnggal  di panti asuhan, yaitu muncul perasaan senang dan 

gembira ketika panti asuhan mengadakan kegiatan jalan-jalan bersama, 
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kegiatan  tersebut menumbuhkan keabraban antar penghuni panti asuhan. 

menjadi seorang yang mandiri setelah tinggal di panti asuhan membuat 

subjek merasa bangga menjadi seorang anak panti asuhan. Tinggal di panti 

asuhan membuat subjek merasakan perhatian dan cinta dari para pengasuh 

dna juga teman-teman, hal tersebut dirasakan ketika subjek sakit para 

pengasuh dan teman-teman merawat subjek dengan baik, dan ketika subjek 

sedih selalu saja ada yang menghibut. Melihat teman tertawa karena 

tingkahlaku subjek, membuat subjek merasa diri berguna bagi orang lain 

terutama teman-teman yang ada disekitarnya. Afek negatif pun juga ada 

dalam kehidupan subjek, yaitu perasaan marah ketika ada teman yang 

mengganggu subjek atau membuat subjek merasa tidak nyaman. Pada saat 

subjek ingat dengan keluarga di kampung halaman, subjek merasa sedih 

karena merindukan mereka. Pengasuh di panti asuhan terkadang suka 

memarahi subjek. Pada saat subjek mengerjakan sesuatu dengan  todak 

benar, pengasuh memarahi subjek dan saat itu subjek merasa sedih 
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Tabel 8.Intensitas Tema Seluruh Subjek 

TEMA S1 S2 S3 S4 S5 

Komponen 

Kognitif 

Menikmati 

kehidupan di 

panti asuhan 

+++ + ++ +++ +++ 

Perubahan 

positif 
+++ + ++ +++ ++ 

Nyaman ++ + ++ +++ +++ 

Kepuasan +++ ++ ++ +++ +++ 

Afek Positif 

Gembira  +++ ++ ++ ++ +++ 

Bangga ++ ++ +++ +++ + 

Dicintai dan 

diperhatikan 
+++ + ++ ++ +++ 

Berguna ++ - - +++ + 

Bersyukur ++ ++ +++ ++ ++ 

Senang +++ + ++ ++ +++ 

Bahagia  +++ ++ - +++ - 

Afek Negatif 

Marah + + + ++ + 

Menyesal + ++ ++ + - 

Sedih +++ +++ ++ +++ ++ 

Takut  ++ - ++ - - 

Kesal - - - - - 

Kecewa  - - - ++ - 

Iri  hati - + - + + 
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Faktor yang  

mempengaruhi 

Subjective 

well-being 

Dukungan 

sosial 
+++ +++ +++ +++ +++ 

Kegiatan 

panti asuhan 
++ +++ ++ +++ + 

Hubungan 

sosial yang 

baik 

+++ ++ +++ +++ ++ 

Optimis + + ++ ++ + 

Usia + + ++ ++ + 

Kepercayaan 

akan Tuhan 
+++ ++ +++ +++ +++ 

Tujuan ++ +++ ++ +++ ++ 

Kebutuhan 

terpenuhi 

dengan baik 

++ + ++ +++ +++ 

Kesehatan ++ + + + ++ 

 

 

Keterangan : 

+++ : Intensitas tinggi 

++ : Intensitas sedang 

+ : Intensitas rendah 

-  : Tidak ada intensitas 
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Remaja Tinggal di Panti Asuhan 

Skema 7. Subjective well-being seluruh subjek 

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 {s1, 

s2, s4} bersyukur {s1, s2, s4}, 

gembira {s1, s2, s4, s5}, 

berguna {s1, s3, s4, s5, 

dicintai & diperhatikan) 

2. Tingkat mood negatif yang 

rendah 

(sedih, iri hati {s2, s4}, 

marah, menyesal {s1, s2, s3}, 

takut {s1, s3}, kecewa {s4}) 

3. Kepuasan hidup tinggi 

(menikmati, nyaman, puas, 

perubahan yang positif) 
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Tinggal di panti asuhan memunculkan afek negatif pula, 

sepeti perasaan sedih yang dirasakan oleh kelima subjek, perasaan 

takut yang dialami oleh subjek 1, dan 3,rasa menyesal dirasakan oleh 

subjek 1, 2, dan 3, kecewahanya dirasakan oleh subjek 4, dan 

perasaan iri hati di rasakan oleh subjek  2, dan 4, perasaan marah 

dirasakan oleh kelima subjek 

Selain afek negatif, kelima subjek juga mengalami afek 

positif selama di panti asuhan. Dengan semua yang sudah dialami 

dan diterima subjek selama di panti asuhan, membawa subjekpada 

perasaan yang positif seperti, bangga, senang, dan dicintai dan 

diperhatikansemua perasaan tersebut dirasakan oleh kelima subjek, 

sedangkan merasa diri berguna bagi orang lain dirasakan juga oleh 

subjek 1, 3, 4, dan 5, selanjutnya perasaan bahagia dirasakan oleh 

subjek 1, 2 dan 4, kemudian perasaan bersyukur dirasakan oleh 

subjek 1, 2, dan 4, dan perasaan gembira dirasakan oleh subjek 1, 2, 

4, dan 5.  

Dalam diri subjek muncul pula rasa menikmati kehidupan di 

panti asuhan, puas akan semua yang sudah di peroleh selama di panti 

asuhan, merasa nyaman dengan semua yang ada di panti asuhan 

termasuk  teman-teman dan juga pengasuh, dan mengalami banyak 

perubahan yang positif dalam kehidupan kelima subjek.  

Semua yang terjadi dalam kehidupan subjek dapat dikatakan 

bahwa seluruh subjek sudah merasakan subjective well-being yang 

tinggi dengan dipengaruhi beberapa faktor yang telah meningkatkan 
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subjective well-being. Faktor-faktor tersebut yaitu, adanya dukungan 

sosial berupa kasih sayang, cinta dan juga perhatian dari pengasuh 

dan juga teman-teman di panti asuhan,  banyaknya kegiatan  didalam  

maupun diluar panti  seperti jalan-jalan ketempat-tempat yang belum 

pernah dikunjungi, berkumpul dengan panti asuhan lain, dan adanya 

kegiatan  yang mendukung bakat subjek, selain itu karena terjalinnya 

hubungan sosial yang baik antara subjek dengan  seluruh penghuni 

panti asuhan termasuk para pengasuh atau pendamping, merasa 

optimis dengan keinginan dan harapan yang dimiliki oleh kelima 

subjek, bertambahnya usia setiap tahunya, kesehatan yanng 

dirasakan  kelima subjek, kepercayaan pada Tuhan, dan yang 

terakhir yaitu karena terpenuhi dan tercukupinya kebutuhan dari 

masing-masing subjek. 

B. Pembahasan 

Dalam penelitian ini, peniliti mengungkap tiga tema besar, 

yaitu kepuasan hidup (life satisfaction), afek negatif (negative 

affect), dan afek positif (positive affect), dimana masing-masing 

tema memiliki sub tema yang diungkap.Pada tema kepuasan hidup 

(life satisfaction) terdapat empat sub tema, yaitu menikmati 

kehidupan di panti asuhan, terjadi perubahan positif, terdapat rasa 

nyaman, dan adanya kepuasan. Pada tema yang kedua, yaitu afek 

positif terdapat tujuh sub tema, yaitu gembira, bangga, berguna, 

bersyukur, senang, sukacita, dan bahagia. Dalam tema yang ketiga, 

yaitu afek negatif terdapat tujuh sub tema yaitu marah, menyesal, 

sedih, takut, kesal, sakit hati, dan juga iri hati.  Dan pada tema yang 
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keempat, yaitu faktor yang mempengaruhi subjective well-

beingterdapat sembilan sub tema, yaitu dukungan sosial, kegiatan 

panti asuhan, hubungan sosial yang baik, optimis, usia, kepercayaan 

akan Tuhan, tujuan, kebutuhan yang terpenuhi dengan baik, dan juga 

kesehatan. Afek-afek tersebut didapat dari apa yang dirasakan subjek 

pada pertanyaan yang diajukan peneliti selama wawancara. 

Seseorang dikatakan memiliki tingkat subjective well-being 

yang tinggi apabila orang tersebut merasakan kepuasan dalam hidup 

seperti adanya pengalaman menyenangkan dan perasaan puas akan 

berbagai bidang yang berkaitan dengan diri sendiri, keluarga, dan 

teman sebaya, sering merasakan emosi positif seperti kegembiraan 

dan kasih sayang, serta jarang merasakan emosi negatif seperti 

kesedihan dan amarah (Diener, Suh, dan Oishi, 1997, h.3).  

Kondisi awal  menunjukkan bahwa kelima subjek memiliki 

tingkat subjective well-being yang rendah. Berdasarkan data yang 

didapatkan dari hasil wawancara, seluruh subjek merasakan afek 

negatif seperti sedih, takut, bingung, merasa dibuang, dan muncul 

penolakan dalam diri ketika awal tinggal di panti asuhan. Ada juga 

subjek yang ingin kembali ke rumah bersama orang tua.Rendahnya 

subjective well-being disebabkan karena kelima subjek belum 

mampu untuk menerima diri jika harus hidup jauh dari orang tua dan 

sanak saudara. Namun seiring berjalannya waktu, ada perubahan 

perasaan yang dirasakan oleh kelima subjek. Afek negatif berubah 

menjadi afek positif, yaitu muncul perasaan senang, gembira, 

berguna, bangga, bahagia, dan juga bersyukur. Diener, dkk (1999, 
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h.277) membagi afeksi  yang menyenangkan menjadi lebih spesifik, 

seperti kesenangan (joy), kegembiraan (elation), bangga 

(Contentment Pride), kasih sayang (affection), kebahagiaan 

(happiness), dan sukacita (ecstasy).Afek positif yang dirasakan oleh 

kelima subjek berasal dari cinta, kasih sayang, dan perhatian yang 

diberikan oleh pengasuh dan teman-teman di panti asuhan. Menurut 

Mappiare (dalam Damayanti, 2007, h.112) kasih sayang dan 

perhatian merupakan suatu kebutuhan bagi seorang remaja dimana 

mereka menuntut pemenuhannya dari orang tua. Di panti asuhan ini, 

peran orang tua digantikan oleh pengasuh atau pendamping yang 

hidup bersama dengan seluruh penghuni panti asuhan. Beberapa 

subjek merasa bahwa pengasuh telah mampu untuk menggantikan 

peran orang tua yang dirindukan oleh  subjek. Dengan kata lain, 

kelima subjek merasa senang dan bahagia tinggal di panti asuhan 

karena mereka mendapat dukungan sosial terutama dari teman-teman 

dan pengasuh di panti asuhan. Hasil penelitian Jersild (dalam 

Damayanti, 2007, h. 113) mengungkapkan bahwa merasa diterima 

dalam sebuah kelompok dan juga mendapatkan teman baru pada 

umumnya akan memunculkan perasaan senang dan bahagia pada diri 

remaja. 

Hurlock (dalam Astuti dan Anganthi, 2016, h.166) 

mengatakan bahwa ada beberapa gangguan psikologis yang timbul 

karena kurangnya dukungan  sosial, seperti kesepian karena 

kebutuhan sosial tidak terpenuhi, merasa tidak bahagia dan tidak 

aman, potensial mengembangkan konsep diri yang negatif dan 
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menimbulkan penyimpangan pribadi, kurang memiliki pengalaman 

belajar yang dibutuhkan untuk menjalani proses sosialisasi, merasa 

sangat sedih karena tidak memperoleh kegembiraan yang dimiliki 

teman sebaya mereka, dan akan hidup dalam ketidakpastian tentang 

reaksi sosial dan akan menyebabkan seseorang merasa cemas, takut, 

dan sangat peka. Kelima subjek merasakan dukungan sosial yang 

baik dari pengasuh atau pembimbing dan juga dari teman-teman.  

Faktor lain yang memunculkan afek positif yang dirasakan 

kelima subjek, yaitu lingkungan tempat tinggal yang menyenangkan, 

fasilitas yang cukup lengkap, kebutuhan-kebutuhan yang sudah 

tecukupi dengan baik, banyak kegiatan yang sering diadakan 

didalam panti maupun diluar panti, bertambahnya usia, optimis pada 

harapannya, dan terjalinnya hubungan sosial yang baik dengan 

teman-teman di panti asuhan. Ada beberapa minat remaja yang ingin 

dilakukannya sesuka hati, yaitu minat rekreasi, minat sosial, minat 

pendidikan, minat pribadi, minat pada pekerjaan, minat pada simbol 

status, dan minat pada agama (Hurlock, 1980, h.217-224). Bagi 

kelima subjek, beberapa minat tersebut sudah didapatkan dan 

dilakukan selama mereka tinggal di panti asuhan. Panti asuhan selalu 

berupaya untuk memenuhi fasilitas yang berguna untuk mendukung 

kehidupan para penghunidan juga memenuhi apa kebutuhan dari 

seluruh penghuninya, dan kelima subjek juga merasa bahwa fasilitas 

yang ada sudah sangat baik dan kebutuhan sehari-hari sudah 

tercukupi, dengan catatan bahwa mereka harus bersabar untuk 

mendapatkan kebutuhan tersebut. Dengan terpenuhinya seluruh 
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kebutuhan, kelima subjek merasakan kepuasan yang tidak dirasakan 

dirumah.  

Panti asuhan memiliki banyak kegiatan baik didalam maupun 

diluar panti. Kelima subjek menceritakan pengalaman yang 

menyenangkan ketika berkegiatan bersama dengan teman-teman, 

terutama kegiatan jalan-jalan untuk mengisi liburan. Diener (2000) 

memprediksi perbedaan kepuasan hidup seseorang, dikatakan bahwa 

individu akan merasa puas dengan domain yang lebih luas seperti 

rekreasi dan juga pendidikan, dibandingkan dengan kepuasan pada 

domain yang sempit seperti menonton televisi dan satu  profesi. 

Dengan melakukan  kegiatan-kegiatan yang salah satunya seperti 

rekreasi akan meningkatkan well-being seseorang. 

Dari cerita kelima subjek, teman-teman yang ada di panti 

asuhan selalu memberikan ha-hal baru, seperti keceriaan, 

kegembiraan, rasa kebersamaan,  dan pengalaman yang berkesan dan 

menyenangkan. Pengalaman yang berkesan bagi kelima subjek 

adalah saat dimana dirinya bisa bercanda dan tertawa bersama 

teman-teman di panti asuhan. Hal tersebut sejalan dengan yang 

disampaikan oleh Wirawan (dalam Ulfah dan Mulyana, 2014, h.4) 

bahwa seseorang akan merasa lebih bahagia ketika mendapatkan 

pengalaman yang menyenangkan daripada mengalami pengalaman 

buruk ataupun tidak mengalami hal apapun yang tidak berkesan. 

Dari hal tersebut terlihat bahwa kelima subjek sudah menjalin 

hubungan sosial yang baik dengan teman-teman di  panti asuhan 
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dimana hubungan tersebut menambah pengalaman yang 

menyenangkan bagi subjek. 

Tidak memungkiri bahwa selama tinggal di panti asuhan, 

kelima subjek juga bisa merasakan afek negatif. Diener, dkk (1997, 

h.2) menjelaskan bahwa afek negatif terdiri dari berbagai macam 

emosi, seperti kesedihan, kemarahan, rasa malu, rasa bersalah, dan 

kecemasan.  Perasaan kesal, iri hati, marah, tersinggung, kecewa, 

dan tidak dihargai, dirasakan olehempat dari lima subjek yang 

berhasil diwawancara.  Afek negatif tersebut muncul karena sikap 

pengasuh atau pendamping yang sering sekali marah dan bertindak 

pilih kasih kepada penghuni panti asuhan. Selain perasaan tersebut, 

muncul juga perasaan takut dan menyesal yang disebabkan karena 

subjek telah melanggar peraturan yang ada di panti asuhan.  Dalam 

menghadapi kemarahan pengasuh, subjek laki-laki dan perempuan 

memiliki perbedaan dalam menanggapinya. Subjek laki-laki lebih 

memilih untuk diam dan menganggapnya selesai saat itu juga, 

berbeda dengan subjek perempuan, mereka lebih menggunakan 

afeksinya, dan sulit untuk melupakannya. Namun baik laki-laki 

maupun perempuan sama dalam memandang sikap pengasuh 

tersebut sebagai sesuatu yang positif bagi hidupnya. Diantara afek 

negatif dan afek positif, kelima subjek mengatakan bahwa selama 

tinggal di panti mereka lebih banyak dan lebih sering merasakan 

afek positif. 

Kepuasan hidup merupakan suatu kondisi seseorang akan 

keadaan yang dialami dan berhubungan dengan perasaan senang atau 
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tidak senang dengan suatu kenyataan hidup yang dialami. Sebagai 

tolak ukur akan kepuasan hidup seseorang, dapat dilihat dari 

perasaan yang muncul  dalam setiap keadaan yang dilalui oleh 

individu tersebut.  

Tinggal di panti asuhan banyak membawa perubahan dalam 

kehidupan penghuni panti asuhan, seperti yang dialami oleh kelima 

subjek. Perubahan tersebut dinilai sebagai suatu perubahan yang  

positif. Seperti yang disampaikan oleh kelima subjek, bahwa mereka 

menjadi seseorang yang rajin, disiplin, berprestasi, tertib,  teratur, 

mampu bersikap baik, semakin dekat dengan Tuhan, mandiri,  

bertanggung jawab, mengerti akan tujuannya, jujur, dan tepat waktu. 

Semua subjek menyukai dan merasa senang dengan perubahan 

positif yang terjadi dalam diri mereka. Bertambahnya usia membuat 

subjek mampu untuk memilih mana yang baik untuk kehidupannya, 

dan juga dapat menentukan hal apa yang membuat diri mereka 

bahagia. Dua dari lima subjek menilai bahwa diri mereka pernah 

mengalami perubahan yang negatif, seperti sulit diberitahu, dan 

mudah marah. Kedua subjek tersebut menyadari hal tersebut, dan 

berusaha untuk merubah diri mereka kembali agar menjadi lebih 

baik. Kelima subjek menyampaikan bahwa kehidupan mereka di  

panti asuhan bertolak belakang dengan kehidupan mereka ketika 

dirumah, yang bisa melakukan segala sesuatu dengan bebas dan 

semaunya tanpa rasa takut, tetapi di panti asuhan ada peraturan yang 

membatasi kebebasan kelima subjek. Dari sanalah kelima subjek  

menilai bahwa segala sesuatu yang terjadi pada diri mereka terutama 
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di panti asuhan merupakan rencana baik Tuhan dan mereka 

bersyukur untuk hal tersebut. Di panti asuhan, kelima subjek 

merasakan bahwa diri mereka menjadi  lebih dekat dengan Tuhan 

karena adanya kegiatan doa yang teratur. Kelima subjek menikmati 

dan merasa nyaman dengan  kehidupan dipanti asuhan. Setiap subjek 

memiliki caranya masing-masing agar dapat menikmati kehidupan di 

panti asuhan, misalnya dengan mengikuti peraturan yang ada, 

melaksanakan nasehat dan perintah dengan senang hati dan benar, 

serta bersyukur dengan apapun yang sudah diberikan oleh panti 

asuhan.  

Cara seseorang mengevaluasi kehidupannya pasti berbeda-

beda, demikian pula dengan kelima subjek. Masing-masing subjek 

menilai kehidupan mereka secara positif, sehingga memunculkan 

afek yang positif pula,  meskipun ada beberapa yang masih 

merasakan afek negatif. Kelima subjek merasakan afek negatif 

tersebut hanya pada saat-saat tertentu saja, dan mereka mampu untuk 

belajar dari penyebab munculnya afek negatif tersebut dan berusaha 

membawa diri agar bisa menjalani kehidupan di panti asuhan dengan 

lebih baik lagi. 

Secara keseluruhan, kelima subjek merasakan subjective well-

being yang hampir sama, yaitu merasa senang dan bahagia dengan 

kehidupannya di panti asuhan. Hal tersebut tampak dari penilaian 

masing-masing subjek terhadap kehidupan baru yang telah dialami 

selama didalam panti asuhan, serta dari tinggi dan rendahnya afek 

positif dan negatif yang dirasakan oleh masing-masing pribadi 
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subjek selama tinggal di panti asuhan. Kelima subjek menilai bahwa 

di panti asuhan ini kehidupan mereka menjadi lebih baik 

dibandingkan dengan  kehidupan mereka ketika dirumah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


