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BAB I 

  PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Remaja dalam menjalani tugas perkembangannya tidak terlepas dari 

pengaruh lingkungan sosial, seperti keluarga. Keluarga atau orang tua mempunyai 

peranan penting bagi remaja dalam menjalani tugas perkembangannya. Idealnya 

orang tua berperan memberikan perhatian dan pengarahan agar anak dapat 

berkembang secara optimal. Melalui interaksi  yang baik antara orang tua dan 

remaja, pemberian kasih sayang membuat remaja lebih mampu untuk membuka 

diri, menyampaikan sesuatu yang sedang dirasakan dan dialami dalam  pergaulan 

sehari-hari sehingga remaja tidak mengalami rasa duka lara yang  bisa 

memebebani langkah dan proses menuju dewasa.  Pada dasarnya   orang tua 

merupakan sahabat terbaik bagi remaja, mendiskusikan permasalahan bersama 

dengan orang tua akan lebih mudah untuk memecahkannya (Santrock, 2003) 

Faktanya tidak semua remaja  beruntung dilindungi dan diasuh oleh orang 

tua sendiri. Ada suatu kondisi pengasuhan anak dipercayakan pada panti asuhan 

karena alasan tertentu seperti kehilangan kedua orang tua atau salah satu dari 

orang tua, kedua orang tua masih ada namun karena ekonomi lemah. 

 Menurut  Sudrajat (2008) panti asuhan di Indonesia berjumlah antara 

5.000-8.000 yang mempunyai anak asuh sampai setengah juta anak. Walaupun 

demikian pemerintah Indonesia hanya memiliki dan menyelenggarakan sedikit 

dari panti asuhan tersebut, lebih dari 99% panti asuhan diselenggarakan oleh 

 

1 



2 
 

masyarakat umum, terutama yaitu organisasi keagamaan. Di Surakarta jumlah 

panti asuhan sekitar 14 dan yang diselenggarakan oleh organisasi keagamaan 

berjumlah 6 panti asuhan, seperti panti asuhan X dan Y. 

Pada hakekatnya terdapat sisi positifnya anak tinggal di panti asuhan 

antara lain, panti asuhan memberikan pelayanan kesejahteraan kepada anak asuh 

dengan kebutuhan yang diperlukan oleh anak asuh. Hasil penelitian Sahuleka 

(2003) menunjukkan sisi positif dari anak-anak yang tinggal di panti asuhan, 

antara lain anak-anak maupun remaja terlantar memiliki tempat bernaung 

sehingga  remaja  mendapatkan bimbingan dalam bidang pendidikan,  pekerjaan, 

dan penyesuaian diri di masyarakat yang merupakan suatu lingkungan 

theurapeutic bagi anak-anak serta remaja yang membutuhkan. Selain itu anak-

anak di panti asuhan mendapatkan bimbingan pembentukan karakter.  

Pembentukan karakter anak di panti asuhan antara lain (1) Membentuk karakter 

religius melalui menjalankan sholat 5 waktu dengan berjamaah,menjalankan 

sholat-sholat sunah, membaca Al Quran, menjalankan ibadah puasa ramadhan dan 

sunah, pengkajian ilmu-ilmu agama. (2) Membentuk kedisiplinan dengan 

melaksanakan jadwal piket dengan tertib, meminta ijin kepada Bapak atau Ibu 

pembina setiap masuk dan keluar panti. (3) Membentuk kemandirian anak melalui 

pembiasaan hidup mandiri dimulai dari bangun tidur lagi sampai tidur lagi, bersih-

bersih dan mencuci sendiri. (Sulthoni & Sarmini, 2013).  

Mengingat kenyataan  anak-anak yang berada di panti asuhan tidak semua 

dirawat sejak bayi atau kecil, sehingga tidak jarang anak  di panti asuhan 

mengalami kesulitan dalam beradaptasi atas perubahan yang tiba-tiba dari 
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kehidupan yang sebelumnya tinggal bersama orang tua kemudian masuk  ke 

kehidupan di panti asuhan. Remaja dituntut mampu menyesuaikan diri dengan 

kondisi di panti asuhan seperti harus dapat mentaati semua peraturan atau 

kegiatan yang telah diterapkan di panti asuhan dan sanksi yang menyertainya, 

yang tentu berbeda dengan peraturan ketika tinggal di rumah bersama  keluarga, 

kemudian menyesuaikan dengan teman sebaya dan para pengasuh di panti asuhan. 

Banyaknya perubahan yang  harus dihadapi remaja di panti asuhan 

tersebut menuntut adaptasi dan penyesuaian diri. Apabila remaja tidak dapat 

menyesuaikan diri dengan lingkungannya, maka dimungkinkan remaja mengalami 

perasaan tertekan sehingga muncul sikap negatif dan bahkan merasa  tidak puas 

terhadap hubungan interpersonal dengan orang lain, tidak puas dengan 

kehidupannya dan akhirnya  menimbulkan ketidakbahagiaan. 

Selain itu Menurut  Zeanah, Smyke & Settles  (dalam Setyowati, 2009) 

peran pengasuhan di panti asuhan belumlah optimal sebagai pengganti orang tua 

karena kurangnya pemahaman pengasuh terhadap karakteristik anak maupun hak-

hak anak yang perlu dipenuhi agar perkembangan anak optimal, serta rasio jumlah 

pengasuh dan anak yang diasuh belum seimbang. Jumlah pengasuh yang hanya 

beberapa orang dituntut untuk melakukan pengasuhan terhadap jumlah anak yang 

terlampau banyak. Akibatnya, anak kurang mendapatkan perhatian dan stimulasi 

yang memadai terkait dengan pemenuhan kebutuhan pribadinya yang unik dan 

cenderung diperlakukan sama oleh pengasuh. Senada dengan pernyataan tersebut 

Wahyuningrum & Tobing (2013) menyatakan bahwa jumlah tenaga pengasuh 

yang terbatas tidak sebanding dengan jumlah anak asuh dan berganti-ganti 
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mengakibatkan kasih sayang yang diberikan pengasuh kepada anak-anak terbagi 

sehingga remaja kurang memiliki kedekatan emosional dengan pengasuhnya. 

Selain fungsi atau peran pengasuh, penelitian Kristianti (2003) 

menunjukkan bahwa  rata-rata remaja yang tinggal di panti asuhan mengalami 

stres sedang  meskipun ada pula yang berada pada kondisi  stres ringan dan tinggi. 

Dari kondisi tersebut dapat diketahui bahwa remaja yang tinggal di panti asuhan 

rentan mengalami stres. Selanjutnya Kristianti (2003) menyatakan stres yang 

dialami remaja tersebut disebabkan oleh peristiwa-peristiwa berat dalam hidup, 

seperti kehilangan orang tua, permasalahan ekonomi keluarga, peraturan panti 

yang dirasa ketat.  

 Berdasarkan wawancara peneliti dengan pengasuh di panti asuhan X 

diketahui sekitar 2 tahun lalu ada anak yang kabur, karena merasa tertekan dengan 

peraturan dan kegiatan di panti asuhan. Peraturan dan kegiatan dinilai membebani 

sehingga tidak betah berada di panti asuhan. Peraturan dan kegiatan di panti 

asuhan yang biasanya dilanggar atau yang membuat anak keberatan adalah 

larangan membawa HP, mengikuti kegiatan piket, mengaji, sholat berjamaah tepat 

waktu, keluar panti tanpa ijin.  Padahal peraturan dan kegiatan tersebut dibuat 

standar dengan panti-panti lain, dimana peraturan dan kegiatan dibuat untuk 

membuat anak disiplin, mandiri, menjadi anak yang baik, dan tidak terjerumus 

dalam lingkungan sosial yang buruk. Apabila anak melakukan pelanggaran dan 

mendapatkan hukuman akan bereaksi dengan marah (menyahut, mendiamkan 

pengasuh) padahal pengasuh tidak akan memberikan hukuman apabila anak tidak 

melanggar. Hukuman yang diberikan juga sifatnya mendidik karena tidak ada 
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unsur kekerasan fisik.  Berkaitan dengan fasilitas pihak panti juga memberikan 

fasilitas sepeda bagi anak yang sekolahnya jauh dari panti, untuk uang saku SD 

Rp 3.000,- , SMP Rp 3.500,-, SMA Rp 4.000,- sementara untuk yang sudah kuliah 

uang saku diberikan bulanan dan langsung dari pengelola. Namun demikian,  

banyak anak yang protes uang sakunya terlalu sedikit padahal itu sekaligus 

melatih anak supaya bisa hidup berhemat dan tidak boros. Selanjutnya untuk 

pendidikan anak panti asuhan diberi kesempatan melanjutkan ke perguruan tinggi 

apabila mendapatkan ranking 10 besar. Kondisi yang serupa juga dialami remaja 

di panti asuhan Y  bahwa anak-anak di panti asuhan menginginkan kebebasan, 

peraturan atau kegiatan yang biasa dilanggar adalah larangan membawa HP,  

pergi tanpa ijin  dan sholat berjamaah. Peraturan dibuat untuk mendidik anak 

disiplin, mandiri dan menjadi anak yang baik. Berkaitan dengan fasilitas 

pendidikan pihak panti memberikan fasilitas sepeda, mengenai uang saku untuk  

SD Rp 2.000,- , SMP Rp 3.500,-, SMA Rp 5.000,-, namun demikian pengasuh 

masih mendengar keluhan dari anak jika uang sakunya terlalu sedikit.  

Berdasarkan FGD yang dilakukan pada 12 remaja panti asuhan X 

diperoleh data bahwa remaja panti asuhan cenderung kurang memiliki kepuasan 

hidup, seperti selama tinggal di panti asuhan remaja mempersepsikan hidupnya 

kurang bermakna, yaitu 83,33%  (10 remaja)  berpikir tinggal di panti asuhan 

seperti di penjara, neraka karena menilai peraturan terlalu ketat atau kegiatan di 

panti asuhan dinilai terlalu banyak dan 16,67% (2 remaja)  berpikir tinggal di 

panti asuhan biasa saja, peraturan atau kegiatan di panti asuhan biasa saja tidak 

begitu banyak dan ketat karena di panti lainnya juga seperti itu dan sekaligus 
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melatih disiplin, tidak seenaknya sendiri. Selain itu remaja panti asuhan kurang 

terlibat atau tertarik dengan kegiatan sehari-hari, yaitu 83,33% (10 remaja) 

berpikir peraturan atau kegiatan di panti asuhan yang terlalu ketat dan banyak 

membuat anak sering melanggar sehingga sering mendapat hukuman, 

(peraturan/kegiatan yang biasa dilanggar adalah larangan membawa HP, 

mengikuti kegiatan piket, mengaji, sholat berjamaah tepat waktu, keluar panti 

tanpa ijin) remaja panti menginginkan peraturan dan kegiatan dikurangi terutama 

larangan membawa HP, piket bersih-bersih dan mengaji. Kemudian sisanya  

16,67% (2 remaja) berpikir peraturan atau kegiatan di panti asuhan biasa-biasa 

saja sehingga bisa mengikuti dengan baik.  

Lebih lanjut  remaja panti asuhan juga memiliki hubungan sosial yang 

buruk, yaitu 50% (6 remaja) berpikir pengasuh gembira ketika menghukum anak 

dan suka menceramahi sehingga sengaja mencari kesalahan anak supaya bisa 

menghukum dan 50% (6 remaja) sisanya berpikir sikap pengasuh memberikan 

hukuman bagi anak dan menceramahi bagi yang melakukan pelanggaran adalah 

sikap yang wajar dan sebenarnya adalah nasehat untuk kebaikan anak karena 

pengasuh juga tidak akan memberikan hukuman apabila anak tidak melakukan 

kesalahan.  

 Selain itu remaja panti X  juga menunjukkan emosi negatif karena 

83,33% (10 remaja) diantaranya ketika mendapat hukuman dari pengasuh 

bereaksi dengan marah (ngeyel, menyahut, balas dendam, menjelek-jelekan 

pengasuh di belakang, mendiamkan pengasuh) dan 16,67% (2 remaja)  bisa 

menerima ketika mendapatkan hukuman karena berpikir hal tersebut adalah wajar 
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dan demi kebaikan anak. Selanjutnya 83,33% (10 remaja) takut bercerita kepada 

pengasuh apabila mempunyai masalah, takut dibuat rumit atau diceramahi (seperti 

masalah kesulitan belajar) dan 16,67% (2 remaja) ketika mempunyai masalah mau 

bercerita kepada pengasuh. Kemudian 66,67% (8 remaja) merasa kurang nyaman 

atau bosan berada di panti asuhan. 33,33% (4 remaja) merasa nyaman, kerasan 

berada di panti asuhan.  Lima puluh persen (6 remaja)  sedih berada di panti  

asuhan dan jauh dari orang tua dan 50% (6 remaja) merasa tetap senang saja 

berada di panti asuhan dan ketika jauh dari orang tua. 

Selanjutnya berdasarkan FGD dengan 6 remaja panti asuhan Y juga 

menunjukkan kondisi yang serupa, bahwa: remaja menunjukkan kurang adanya 

kepuasan hidup, seperti selama tinggal di panti remaja mempersepsikan hidupnya 

kurang bermakna, yaitu 83,33% (5 remaja)  berpikir tinggal di panti asuhan 

kurang bebas, lebih enak tinggal di rumah tidak ada peraturan dan sisanya 16,67% 

(1 remaja) berpikir tinggal di panti asuhan biasa saja seperti di rumah. Selain itu 

kurang terlibat atau tertarik dengan kegiatan sehari-hari, yaitu 83,33% (5 remaja) 

berpikir kegiatan atau peraturan terlalu banyak, kurang bebas membuat anak 

sering melanggar dan mendapatkan hukuman (peraturan yang biasa dilanggar 

adalah larangan membawa HP, keluar panti tanpa ijin, sholat jamaah, 

menggunakan fasilitas telepon tanpa ijin), kemudian sisanya 16,67% (1 remaja) 

berpikir peraturan atau kegiatan di panti asuhan biasa-biasa saja sehingga bisa 

mengikuti dengan baik.  

Lebih lanjut remaja panti asuhan memiliki hubungan sosial yang buruk di 

panti asuhan, yaitu 50% (3 remaja) berpikir pengasuh suka memberi hukuman dan 
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menceramahi ketika anak melakukan kesalahan dan sisanya 50% (3 remaja) 

pengasuh memberikan hukuman bagi yang melanggar adalah wajar karena juga 

sudah kesepakatan bersama apabila melakukan kesalahan ada hukumannya. Selain 

itu 66,67% (4 remaja) berpikir teman-teman di panti suka mengejek (memanggil 

bukan nama yang sebenarnya dan memacokkan dengan teman asrama putri), 

sisanya 33.33% (2 remaja) berpikir teman-teman di panti yang suka mengejek itu 

hanya bercanda karena tidak lama juga baikan lagi sehingga tidak perlu dipikir 

serius.  

Selain itu remaja panti Y juga menunjukkan emosi negatif karena 50% (3 

remaja) ketika mendapatkan hukuman dari pengasuh bereaksi dengan marah 

(menjelek-jelekan pengasuh di belakang, mendiamkan pengasuh), sisanya 50% (3 

remaja) bisa menerima ketika mendapatkan hukuman karena mengakui kesalahan. 

Kemudian 66,67% (4 remaja) marah apabila diejek teman-teman panti 

(mendiamkan teman), dan sisanya 33,33% (2 remaja) tidak menganggap serius 

teman yang mengejek karena hanya bercanda. Selanjunya 50% (3 remaja) takut 

bercerita kepada pengasuh apabila memiliki permasalahan karena takut ditanya 

macam-macam dan diceramahi, sisanya 50% (3 remaja) ketika mempunyai 

masalah berani bercerita kepada pengasuh untuk mencari solusinya. Kemudian 

66,67% (4 remaja) merasa kurang nyaman berada di panti, sisanya 33,33% (2 

remaja)  merasa nyaman saja berada di panti. Enam puluh enam koma enam puluh 

tujuh persen (4 remaja) sedih berada di panti karena jauh dari orang tua, dan 

sisanya 33,33% (2 remaja) merasa tetap senang saja walaupun jauh dari orang tua.  
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Berikut  pernyataan salah satu remaja laki-laki DM (15 Tahun): 

“peraturan di panti terlalu ketat dan kegiatan di panti terlalu 
banyak,berada di panti seperti berada di neraka, sedikit-sedikit dihukum, 
pengasuh gembira ketika menghukum anak, suatu saat saya akan balas 
dendam,....... mengenai prestasi belajar saya juga belum sesuai dengan 
yang diharapkan karena males gak mood, pusing, capek dengan kegiatan 
sehari-hari sore ngantuk males belajar, sebaiknya kegiatan di panti 
dikurangi terutama ngaji malam dan ngaji subuh biar kalau sekolah gak 
ngantuk, masak sudah bisa ngaji suruh ngaji terus” 

 
 Selain itu HR remaja laki-laki (16 tahun) menyatakan: 

“ketika mempunyai masalah atau kesulitan saya lebih suka diam atau 
cerita dengan kakak tingkat, tidak mau cerita dengan pengasuh takut 
paling dibuat ribet,...biasanya menemui pengasuh kalau pamitan sekolah 
saja”. 

 

Berdasarkan fakta dan fenomena  yang diperoleh tersebut memberikan 

gambaran bahwa remaja di panti asuhan kurang memiliki kepuasan hidup dan 

cenderung didominasi oleh emosi negatif. Dalam arti remaja panti asuhan kurang 

memiliki kesejahteraan subjektif. Menurut Diener, Lucas & Oishi (2002),  

kesejahteraan subjektif adalah pengalaman emosi yang menyenangkan, rendahnya 

tingkat mood yang negatif, dan kepuasan hidup yang tinggi. 

Menurut Lianawati (2012) kesejahteraan subjektif  merupakan sejauhmana 

seseorang merasa hidupnya terasa menyenangkan, bebas stres, bebas dari rasa 

cemas, tidak mengalami depresi yang intinya seseorang mengalami perasaan-

perasaan yang menyenangkan dan terbebas dari perasaan yang tidak 

menyenangkan. Jika dilihat dari fenomena di  panti asuhan X dan Y  

menunjukkan bahwa ketidakbahagiaan remaja di panti asuhan karena remaja 

mengalami kondisi stres atau tertekan dengan peraturan dan kegiatan panti yang 

dinilai ketat dan banyak serta sanksi yang menyertainya. Menurut Gunarsa (1991)  



10 
 

kondisi stres dapat terjadi karena remaja cenderung memiliki keinginan untuk 

bebas mengeksplorasi kreatifitas yang dimiliki, bermain dan mencoba segala hal 

yang belum dikenali, serta mempunyai keinginan untuk menjelajah alam sekitar 

yang lebih luas. Sementara remaja yang berada di panti asuhan tidak mungkin 

untuk mendapatkannya. Kondisi tersebut memicu permasalahan psikologis 

lainnya seperti berpikir hidupnya kurang bermakna, kurang terlibat atau tertarik 

dengan kegiatan sehari-hari, buruknya hubungan sosial dengan pengasuh. Dari 

kondisi tersebut nampak  bahwa remaja panti kurang puas terhadap kehidupannya. 

Ketidakpuasan tersebut  memunculkan berbagai reaksi emosi negatif seperti 

marah, kurang nyaman, takut dan sedih.  

Peningkatan kesejahteraan subjektif seeorang dapat dilakukan dengan 

beberapa intervensi atau dalam bentuk pelatihan seperti pelatihan bersyukur 

(Anggarani, Andayani & Karyanta, 2013),  pelatihan regulasi emosi (Aesiyah,  

2013.) ataupun dengan cara self management abilities (Putri, 2014). Diener (2000)  

mengatakan bahwa kesejahteraan subjektif  ditentukan oleh bagaimana seseorang 

menilai peristiwa atau informasi yang dialami. Hal tersebut melibatkan proses 

kognitif atau proses berpikir seseorang. Penilaian kognitif terjadi ketika seseorang 

memberikan penilaian secara sadar  terhadap kehidupannya secara keseluruhan 

atau penilaian pada aspek-aspek khusus dalam kehidupannya.  Sementara reaksi 

afektif adalah reaksi seseorang terhadap peristiwa-peristiwa dalam hidup yang 

mencakup emosi yang menyenangkan dan emosi yang tidak menyenangkan.  

Diener, Suh, Lucas & Smith  (1999) kesejahteraan subjektif yang dialami 

seseorang tergantung dari cara seseorang menilai dan memaknai suatu kondisi 
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atau peristiwa dalam sudut pandang yang positif. Pandangan teori ini menganggap 

bahwa seseorang sendirilah yang menentukan apakah kondisi atau peristiwa yang 

dialaminya akan memberikan kesejahteraan subjektif  bagi dirinya. Jadi untuk 

meningkatkan kesejahteraan subjektif  diperlukan usaha dengan cara mengubah 

persepi atau keyakinan seseorang.  

Kondisi kurang adanya kesejahteraan subjektif  yang dialami oleh remaja 

panti asuhan bermula dari cara penilaian dan pemaknaan yang salah dari suatu 

kondisi atau peristiwa yang dialaminya dari sudut pandang negatif dan kurang 

mempedulikan sisi positif dari suatu peristiwa atau karunia yang diberikan oleh 

Tuhan ataupun pihak panti asuhan. Oleh karena itu dalam penelitian ini untuk 

mengatasi permasalahan tersebut dapat dilakukan melalui cara mengajak remaja 

panti asuhan untuk berterima kasih atas karunia yang diperolah dengan melihat 

nilai-nilai positif yang dialami remaja selama tinggal di panti asuhan, dalam arti 

diajak bersyukur. Menurut Clore (dalam Emmons & McCullough, 2003) 

bersyukur adalah membiasakan diri untuk berpikir positif atas karunia dan 

berperilaku positif sebagai balasan dari rasa terima kasih pada sumber yang 

mendatangkan karunia atau kebaikan tersebut.  

Orang yang bersyukur adalah seorang yang menerima karunia dan 

mengenali nilai dari karunia tersebut. Orang yang bersykur menyadari dan 

berterimakasih atas anugerah atau karunia Tuhan, pemberian orang lain dan 

menyediakan waktu untuk mengekspresikan rasa terimakasihnya (Emmons & 

McCullough, 2004). Kemudian Ibnu Manzur (dalam Al-Fauzan, 2007) 

menyatakan bersyukur berarti membalas kebaikan orang lain dengan ucapan atau 
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perbuatan. Seseorang harus menyampaikan (sanjungan) kepada orang yang 

memberikannya dengan ucapan, serta berkeyakinan bahwa yang memberikannya 

itu semua adalah dari Allah SWT.  

Berdasarkan  pernyataan tersebut terlihat bahwa cara bersyukur dapat 

ditunjukkan pada sumber utama Tuhan dan juga pada sumber perantaranya yaitu 

manusia. Hal itu selaras dengan pernyataan dari Peterson & Seligman (dalam 

Uyun & Trimulyaningsih, 2015) bersyukur dapat dilakukan secara transpersonal 

dan personal. Bersyukur secara transpersonal yaitu ungkapan terima kasih kepada 

Tuhan. Sementara bersyukur secara personal yaitu rasa berterima kasih yang 

ditujukan pada orang lain yang telah memberikan karunia atau kebaikan.  

Melalui pelatihan bersyukur remaja panti asuhan diajak mengenali pikiran 

yang mendukung rasa berterima kasih atas karunia.  Kemudian remaja dilatih 

untuk mengaplikasikan perasaan berterima kasih atas karunia melalui perilaku 

yang nampak dengan membuat jurnal terima kasih atas karunia. Selain itu mencari 

sumber pemberi karunia (baik sumber transpersonal maupun personal) kemudian 

mengungkapkan rasa berterima kasih atas karunia pada sumber pemberi karunia 

(baik secara transpersonal maupun personal). Secara transpersonal dengan cara 

memuji Allah atas pemberi karunia yaitu melakukan relaksasi dzikir serta secara 

personal dengan cara menuliskan surat ucapan terimakasih kepada orang-orang 

yang telah memberikan karunia. 

 Melalui pelatihan bersyukur  remaja diharapkan mampu memandang dan 

mengambil sisi positif dari kehidupannya di panti asuhan sehingga  kepuasan 

hidup dan perasaan emosi positif akan tumbuh. Pertimbangan lainnya mengapa 
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remaja panti lebih cocok diberikan pelatihan bersyukur karena panti asuhan X 

adalah panti asuhan milik organisasi keagamaan sehingga kegiatan sehari-hari 

lebih banyak di bidang religius. Dalam kegiatan-kegiatan tersebut latihan bersykur 

akan mudah diterapkan dalam kehidupan  sehari-hari. 

Berawal dari permasalahan tersebut maka peneliti membuat rumusan 

masalah apakah kesejahteraan subjektif pada remaja panti asuhan dapat 

ditingkatkan melalui pelatihan bersyukur?. Maka dari itu peneliti tertarik 

melakukan sebuah penelitian yang berjudul “Peningkatan Kesejahteraan Subjektif  

Remaja Panti Asuhan melalui Pelatihan Bersyukur” 

 

B. Tujuan Penelitian  

  Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh pelatihan bersyukur 

terhadap kesejahteraan subjektif  pada remaja panti asuhan. 

 

C. Manfaat Penelitian 

1. Bagi remaja panti asuhan. Diharapkan remaja panti asuhan mampu 

mempraktekkan pelatihan bersyukur  dalam kehidupan sehari-hari 

sehingga membantu untuk meningkatkan kepuasan hidup dan tumbuhnya 

emosi positif selama tinggal di panti asuhan. 

2. Bagi pengelola dan pengasuh panti asuhan. Diharapkan pelatihan 

bersyukur dapat dimanfaatkan sebagai pilihan solusi dalam meningkatkan 

kepuasan hidup dan tumbuhnya emosi positif selama tinggal di panti 

asuhan.   
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3. Bagi ilmu psikologi dan peneliti selanjutnya. Diharapkan hasil 

penelitian ini memberikan sumbangan informasi dalam bidang keilmuan 

psikologi khususnya psikologi klinis. Selain itu diharapkan untuk bisa 

menjadi acuan bagi peneliti berikutnya yang akan mengambil tema 

penelitian yang serupa.   

 

D. Keaslian Penelitian 

Penelitian mengangkat tema kesejahteraan subjektif dan kebersyukuran 

sudah pernah dilakukan, namun demikian pada penelitian sebelumnya belum 

dilakukan penelitian eksperimental untuk menguji efektivitas pelatihan bersyukur 

untuk meningkatkan kesejahteraan subjektif remaja panti asuhan.  

Penelitian dengan tema kesejahteraan subjektif yang pernah dilakukan 

sebelumnya antara lain, penelitian yang dilakukan oleh Utami & Budiman (2014)  

pada subjek  model wanita yang berdomisili di kota Bandung. Metode yang 

digunakan adalah metode korelasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

terdapat hubungan yang signifikan antara Self Esteem dengan Subjective Well 

Being 

Permana (2014) melakukan penelitian menggunakan subjek penelitian 

masyarakat yang tinggal di bantaran kali Ciliwung. Metode yang digunakan 

adalah metode korelasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 

hubungan yang signifikan antara penerimaan diri dengan subjective well-being 

pada masyarakat yang tinggal di pemukiman kumuh di bantaran kali ciliwung.  
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Selain itu penelitian yang dilakukan Ahmad  (2012) menggunakan subjek 

penelitian mahasiswa semester ganjil (semester 1,3,5,7) UIN Malang. Metode 

yang digunakan adalah metode korelasional. Hasil penelitian menunjukkan ada 

hubungan yang signifikan antara tingkat syukur dengan kesejahteraan subjektif 

pada mahasiswa.  

 Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Arbiyah, Imelda & Oriza 

(2008)  menggunakan subjek  penduduk miskin. Subjek penelitian berjumlah  231 

orang yang berada pada rentang usia dewasa yakni 18 tahun hingga 55 tahun, 

termasuk ke da!am kategori penduduk miskin dengan batasan garis kemiskinan 

Rp 18 7.942, dan berdomisili di DKI Jakarta dan sekitarnya. Metode yang 

digunakan adalah metode korelasional.  Hasil penelitian menunjukkan ada 

hubungan positif yang signifikan antara bersyukur dengan kesejahteraan subjektif 

pada penduduk miskin. 

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Anggarani, Andayani & 

Karyanta (2013)  menggunakan subjek  penelitian warga penduduk miskin dari 

RT 04 / RW VI Kelurahan Semanggi Surakarta. Metode penelitian adalah 

eksperimental dengan desain penelitian kuasi eksperimen pretest-posttest control 

group design. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesejahteraan subjektif 

penduduk miskin di Surakarta meningkat setelah diberikan pelatihan bersyukur. 

 Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Cahyono  (2014) dengan subjek 

penelitian adalah karyawan. Metode yang digunakan adalah eksperimental.  Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa stres kerja karyawan menurun setelah diberikan 

pelatihan bersyukur.  
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Penelitian berikutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Kusumah 

(2015) , subjek penelitian yang digunakan adalah Buruh Sarung Alimin Majalaya. 

Metode yang digunakan adalah eksperimental.  Menunjukkan hasil bahwa 

gratitude training efektif untuk meningkatkan subjective well being pada buruh 

pabrik.  

Lebih lanjut penelitian yang dilakukan oleh Safitri (2013), subjek 

penelitian adalah pasien ginjal kronis. Metode penelitian adalah eksperimental. 

Menunjukkan hasil bahwa pelatihan bersyukur berbasis kognitif perilaku efektif 

meningkatkan penerimaan diri pasien gagal ginjal kronis yang menjalani 

hemodialisis.  

Kemudian penelitian manca negara yang dilakukan oleh Emmons & 

McCullough (2003), subjek penelitian adalah  mahasiswa yang memiliki 

kesejahteraan subjektif rendah. Metode yang digunakan adalah eksperimental.  

Hasil menunjukkan bahwa bersyukur dengan cara mempraktekkan perilaku 

menghitung berkah setiap hari memberikan hasil kelompok eksperimen mampu 

mengembangkan emosi yang positif dan terdorong untuk melakukan kebaikan 

pada orang lain.  

Penelitian Gilek (2010), subjek penelitian yang digunakan adalah wanita 

dewasa di Inggris. Metode yang digunakan adalah eksperimental. Hasil 

menunjukkan bahwa intervensi bersyukur efektif meningkatkan subjective well 

being dan self esteem wanita dewasa di Inggris.  

Selanjutnya penelitian Krause (2010), subjek penelitian yang digunakan 

adalah lansia  di Amerika yang memiliki gejala depresi.  Metode penelitian adalah 
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korelasional. Hasil menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara 

syukur dengan tingkat depresi pada lansia yang memiliki kesulitan ekonomi.  

Krause, Bruce,  Hayward. & Woolever (2014) menggunakan subjek 

penelitian lansia yang memiliki gejala depresi. Metode yang digunakan adalah 

korelasional. Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan antar variabel. 

Artinya individu yang lebih bersyukur kepada Tuhan akan menilai kesehatan 

mereka lebih baik dan mengalami gejala depresi yang lebih sedikit. . 

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang ada, yaitu dengan judul 

“Peningkatan Kesejahteraan Subjektif Remaja Panti Asuhan melalui Pelatihan 

Bersyukur”. Walaupun pada penelitian-penelitian sebelumnya sudah pernah 

meneiti dengan variabel yang sama, akan tetapi terdapat beberapa perbedaannya 

antara lain subjek penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yaitu 

remaja yang tinggal di panti asuhan. Pada penelitian-penelitian sebelumnya, 

subjek yang digunakan adalah dewasa. Berdasarkan tahap perkembangannya, 

pemaknaan hidup antara dewasa dan remaja adalah berbeda. Orang dewasa 

merasa bermakna apabila mampu memainkan perannya (sebagai suami atau istri, 

orang tua, pencari nafkah), mampu melakukan penyesuaian diri atau 

menempatkan diri di lingkungan masyarakat atau mampu berperan dalam 

masyarakat (Hurlock, 2002). Sementara remaja merasa bermakna apabila 

diberikan kebebasan, mengeksplorasi, bermain dan mencoba segala hal yang 

belum dikenali. Oleh karena itu masa remaja merupakan masa yang rentan 

terhadap godaan, rasa keingintahuan akan segala hal sehingga remaja mudah 

terjerumus dengan hal-hal negatif, misalnya penggunaan obat-obat terlarang, 
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keterikatan misalnya dengan play station, game internet, chatting, video porno. 

Lingkungan tempat mereka berada pun snagat berpengaruh besar (Gunarsa, 1991). 

Selain itu modul pelatihan bersyukur  ini peneliti susun sesuai karakteristik 

budaya orang Indonesia serta disesuaikan dengan konteks tempat penelitian dan 

karakteristik remaja panti asuhan. Hal tersebut dimaksudkan agar pelaksanaan 

intervensi dan modul yang digunakan  lebih aplikatif.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




