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SUBJECTIVE WELL-BEING PADA REMAJA PUTRI YANG 

TINGGAL DI PANTI ASUHAN 

 

 

Abstrak  

 

Rendahnya subjective well being biasa terjadi pada remaja yang tumbuh dan 

berkembang di lingkungan panti asuhan. Hal ini di tunjukkan dari banyaknya 

fenomena yang terjadi bahwa remaja yang tinggal di panti kesulitan untuk 

beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Ketidakberfungsian keluarga juga 

menjadi salah satu penyebab rendahnya Subjective well being pada remaja. Tujuan 

dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Subjective well-being pada remaja putri 

yang tinggal di panti asuhan dan faktor-faktor yang mempengaruhi subjective well 

being. Partisipan dalam penelitian ini terdiri dari 6 remaja putri yang tinggal di 

Panti asuhan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah wawancara dan observasi. Pencarian partisipan dilakukan menggunakan 

teknik purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tiap individu 

merasa puas dan bersyukur dengan kehidupan yang sudah terjadi selama ini. 

Terdapat 3 individu yang memiliki hubungan sosial rendah dan kurang merasa 

nyaman dengan lingkungan panti. Faktor yang mempengaruhi subjective well being 

remaja putri yang tinggal di panti asuhan antara lain : hubungan sosial dan 

lingkungan sekitar panti maupun sekolah, kontrol diri,serta optimisme dan rasa 

bersyukur.  

Kata kunci: Remaja putri yang tinggal di panti asuhan, Subjective well-being, 

Panti asuhan  

  

Abstract 

The low subjective well being is common in teenagers who grow and develop in 

an orphanage environment. This is indicated from the many phenomena that occur 

that adolescents living in the orphanage difficult to adapt to the surrounding 

environment. Family dysfunction is also one of the causes of the low Subjective 

well being of teenagers. The purpose of this study was to find out the subjective 

well-being of young women living in orphanages and the factors influencing 

subjective well being. Participants in this study consisted of 6 young women 

living in an orphanage. Data collection techniques used in this study are 

interviews and observation. Participant search was conducted using purposive 

sampling technique. The results showed that each individual was satisfied and 

grateful with the life that has happened so far. There are 3 individuals who have 

low social relationships and are less comfortable with the orphanage. Factors 
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affecting subjective well being young women living in orphanages include: social 

and environmental relationships around the home or school, self-control, and 

optimism and a sense of gratitude. 

Keywords: teenage girls who live in an orphanage, Subjective well-being, 

Orphanage 

 

1. PENDAHULUAN 

Seseorang bisa jadi tidak sejahtera karena suatu kondisi dan situasi yang 

berasal dari lingkungan. Sebagai contoh seorang remaja yang tidak tumbuh dan 

berkembang di lingkungan keluarganya sendiri. Anak yang tidak tumbuh dan 

berkembang dilingkungan keluarga bisa disebabkan oleh barbagai macam faktor 

seperti sosial ekonomi, permasalahan dalam keluarga, dan mungkin belum adanya 

kesiapan orangtua untuk menjadi orang tua (Yunita,2014). Padahal bagi seorang 

remaja, tinggal dipanti asuhan bukanlah hal yang mudah. Masa remaja dikenal 

sebagai masa peralihan, sedangkan dalam perkembangannya remaja memiliki 

psikologis yang labil begitupula dengan sosio-emosionalnya, ia akan mencari tahu 

siapa dirinya dan jati dirinya, masa remaja juga masa perubahan yang tidak jarang 

menimbulkan permasalahan tersendiri ia merasa bukan anak-anak lagi dan ingin 

menjadi lebih bebas (Santrock,2003).  

Masa remaja adalah masa yang paling tepat untuk mengembangkan 

keterampilan, sehingga dalam usia yang relatif muda ia dapat menjadi remaja 

yang dinamis dan kreatif. Semua hal ini tidak dapat dicapai dengan mudah akan 

tetapi melalui proses yang cukup panjang dan melalui banyak rintangan. 

Berdasarkan wawancara data awal yang sudah dilakukan peneliti kepada subjek 

PFA  yang merupakan remaja putri dan telah tinggal di panti asuhan selama ±5 

tahun menyatakan bahwa subjek dimasukan ke panti bukan karena keinginan 

sendiri melainkan keinginan nenek subjek karena sejak kecil subjek hampir tidak 

pernah di urus orang tua subjek, ibu subjek bekerja sebagai Tenaga kerja wanita,  

sudah menikah sebanyak 4 kali subjek berasal dari suami kedua dan bapak subjek 

sudah meninggal saat kecil.  

Selain faktor keluarga yang menjadi penyebab rendahnya Subjective well 

being seorang remaja panti yaitu lingkungan, berdasarkan data awal yang sudah 
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penulis lakukan di panti asuhan dengan melakukan wawancara data awal subjek 

PFA menyatakan bahwa awalnya subjek merasa tidak nyaman di panti, namun 

semakin lama subjek memahami bahwa banyak orang yang bernasip sama dengan 

subjek walaupun terkadang subjek merasa tidak nyaman karena sering di marahi 

pengasuh panti. Dari beberapa alasan yang sudah diungkapkan oleh remaja di 

panti Asuhan, bisa dilihat bahwa remaja tersebut kurang sejahtera karena 

lingkungannya, Ia merasa kurang nyaman dengan keadaan yang terjadi dipanti.  

Hal ini juga didukung oleh penelitian yang di lakukan Rahma dkk (2014) 

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa masalah yang dialami anak asuh di 

lingkungan panti asuhan berkaitan dengan penyesuain diri dengan lingkungannya 

dan bagaimana individu mampu beradaptasi dengan lingkungan sekitar panti, 

meliputi: hubungan yang baik dengan teman sebaya, pengasuh panti, dan 

lingkungan di luar panti.   

Berdasarkan wawancara yang sudah pernah peneliti lakukan dengan 

beberapa mahasiswa Psikologi mengenai tanggapan tentang anak yang dibesarkan 

di panti asuhan. Beberapa orang beranggapan bahwa remaja yang tinggal dipanti 

asuhan kurang merasa nyaman dengan lingkungannya karena kehidupan yang 

terlalu diatur oleh aturan panti, selain itu kebanyakan dari mereka merasa sedih 

karena harus terpisah dengan orang tua mereka, mereka akan merasa kurang kasih 

sayang dari pengurus panti dan orang tua mereka. Namun berbeda halnya dengan 

pernyataan remaja yang tinggal di panti asuhan, peneliti sempat mewawancarai 

remaja lain yang berinisial D (±13 tahun) yang menyatakan :  

“seneng mbak, banyak makanan, banyak temen disini, gak sepi.. kalo 

dirumah sepi”.  

Sama halnya dengan remaja lain berinisial E (±17 tahun), yang menyatakan:  

“ada seneng, ada engganya mbak, senengnya banyak temen, bisa minjem 

baju..” 

Kebahagiaan yang mereka rasakan dipanti asuhan berbeda dengan 

pemikiran masyarakat mengenai remaja yang tinggal dipanti asuhan. Kebanyakan 

orang beranggapan bahwa anak yang tinggal di panti asuhan merasa tidak nyaman 

dengan lingkungan dan aturan yang ada di panti asuhan.  
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Menurut Diener & Oishi (2008) yang menjelaskan bahwa seseorang 

dikatakan memiliki Subjective Well-Being tinggi apabila ia memiliki kepuasan 

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

menyenangkan seperti kesedihan, marah, putus asa, dsb. Namun sebaliknya, 

individu akan dikatakan memiliki subjective well-being Rendah apabila tidak 

merasa puas dengan kehidupan yang dijalaninya, ia hanya merasakan sedikit 

kegembiraan dalam hidupnya, dan lebih sering merasakan emosi yang negatif 

seperti kemarahan dan kecemasan. Individu yang memiliki Subjective Well-being 

tinggi biasanya akan merasa lebih percaya diri, mudah berhubungan sosial dan 

menjalin ikatan sosial dengan lebih baik, serta dapat menunjukkan performansi 

kerja yang lebih baik. Selain itu, ketika dihadapkan dengan situasi yang penuh 

tekanan, mereka yang memiliki tingkatan Subjective Well-being tinggi akan 

dengan mudah beradaptasi dan memiliki penyelesaian masalah yang lebih efektif 

sehingga mereka cenderung merasa tenang. 

Menurut Ryff dan Singer (2008) menyebutkan bahwa aspek-aspek dari 

subjective well-being meliputi penerimaan diri, yang berarti memahami keadaan 

dan situasi yang sedang dihadapi sehingga individu dapat memberikan tanggapan 

secara efektif dari kemungkinan permasalahan yang dihadapi. Hubungan positif 

dengan sesama, autonomi, penguasaan lingkungan, tujuan dalam hidup, dan 

pertumbuhan pribadi. 

Menurut Pavot dan Diener (dalam Linely dan Joseph, 2004) faktor-faktor 

yang mempengaruhi subjective well being adalah : perangai/watak, sifat, karakter 

pribadi lain, hubungan sosial, pendapatan, pengangguran, dan pengaruh sosial. 

Sedangkan menurut Ariati (2010), faktor lain yang mempengaruhi subjective well-

being antara lain: harga diri positif, kontrol diri, Ekstraversi, Optimis, relasi sosial 

yang positif, serta memiliki arti dan tujuan dalam hidup. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami serta mendeskripsikan 

secara jelas gambaran mengenai Subjective Well Being pada remaja putri yang 

tinggal di panti asuhan. Serta untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi 

Subjective well-being pada remaja putri yang tinggal di panti asuhan.  
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Berdasarkan dari uraian yang telah dipaparkan di atas, melihat banyaknya 

permasalahan yang terjadi pada remaja panti asuhan, peneliti ingin melihat dan 

mengetahui bagaimana remaja yang tinggal dipanti asuhan dari sudut pandang 

yang positif dan negatif melalui subjective well-being remaja  yang tinggal dipanti 

asuhan. Oleh karena itu, judul yang dipilih adalah “Subjective well-being pada 

remaja putri yang tinggal di panti asuhan”. 

 

2. METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian kualitatif fenomenologi. Teknik yang digunakan dalam memilih 

informan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Teknik pengumpulan 

data dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur dan observasi 

anecdotal record. Analisis data menggunakan analisis isi dan uji keabsahan data 

menggunakan Triangulasi. Penelitian di lakukan di Panti Asuhan yatim putri 

Aisiyah dengan populasi 35 informan. Kriteria informan untuk penelitian ini 

adalah: Remaja yang tinggal di panti asuhan Swasta Selama ± 3 tahun, berusia ± 

13-17 tahun, beragama Islam, tingkat pendidikan  SMP dan SMA.  

Tabel 1. Subjek/Partisipan 

No Subjek Usia Jenis Kelamin Pendidikan Lama di Panti 

1 SF ±13 Tahun Perempuan 1 SMP  3 tahun  

2 FZAF ±13 Tahun Perempuan 1 SMP  3 tahun  

3 NWPH ±13 Tahun Perempuan 1 SMP  3 tahun 

4 LFS ±13 Tahun Perempuan 1 SMP  3 tahun 

5 RNR ±17 Tahun Perempuan 3 SMA 5,5 tahun 

6 EF ±17 Tahun Perempuan 3 SMA 8,5 tahun 
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3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

3.1 Penerimaan diri 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ke-6 subjek, 4 subjek berusia 13 

tahun dan 2 subjek berusia 17 tahun merasa puas dan bersyukur dengan kehidupan 

yang dijalani selama ini karena masih memiliki orang-orang yang menyayangi 

mereka walaupun tinggal di Panti asuhan dan berjauhan dari orang tua, selain itu 

ke-6 subjek juga merasa bersyukur karena masih bisa bersekolah dan dapat 

terhindar dari pengaruh pergaulan bebas remaja saat ini. Keenam subjek 

merasakan perubahan positif yang terjadi di kehidupan subjek dulu dan saat ini 

setelah masuk ke panti asuhan yang menunjukkan bahwa mereka merasa puas 

dengan kehidupan yang dijalani selama ini. Hal ini sesuai dengan pernyataan 

Diener dkk (Dalam Lersen & Eid, 2008) bahwa Subjective well being memiliki 

makna yang luas dan mencakup respon emosional positif, seperti suka cita, 

kegembiraan, kebahagiaan dan kepuasan serta selalu memiliki suasana hati yang 

baik dan kognitif yang baik. Seseorang dikatakan memiliki tingkat subjective well 

being yang tinggi jika orang tersebut merasakan kepuasan dalam hidup, sering 

merasakan emosi positif seperti kegembiraan dan kasih sayang serta jarang 

merasakan emosi negatif seperti kesedihan dan amarah (Diener dan Oishi,2008).   

3.2 Hubungan positif dengan orang lain 

Berdasarkan dari penelitian yang sudah dilakukan, dari sisi aspek 

hubungan positif dengan orang lain, bahwa hanya 4 dari 6 subjek merasa senang 

tinggal di panti karena memiliki banyak teman dan orang-orang yang menyayangi 

subjek, 2 dari 6 lainnya subjek NWPH berusia 13 tahun dan subjek EF berusia 17 

tahun merasa kurang nyaman di panti asuhan karena memiliki hubungan yang 

kurang baik dengan teman di Panti asuhan maupun di Sekolah. Hal ini 

bertentangan dengan pendapat Robinson (dalam Papalia, 2009) yang menemukan 

bahwa sumber penting selama masa transisi pada remaja, serta tekanan dari 

perilaku keluarga adalah teman sebaya. Pada umumnya, Remaja cenderung 

mencari nasihat untuk masalah yang dihadapi dari teman-teman seumurannya. 



7 
 

Namun 4 dari 6 subjek memilih tidak menceritakan permasalahan yang 

dihadapinya ke teman sebayanya. Hal ini tidak sesuai dengan pernyataan Batu 

bara (2010) dalam jurnalnya menyatakan pada usia 12-14 tahun (Early 

adolescent), remaja akan menganggap penting teman sebaya, mereka akan 

berusaha membentuk kelompok dan bertingkah laku sama dengan teman 

sebayanya, begitupun dengan remaja yang berada pada rentang usia 15-17 tahun 

(midle adolescent).  Subjek EF dan RNR memiliki hubungan yang kurang baik 

dengan pengasuh di panti asuhan. Walaupun demikian ke-6 subjek tetap memiliki 

hubungan yang baik dengan keluarga. Seseorang di katakan mempunyai tingkat 

subjective well being yang tinggi akan merasa lebih percaya diri, dapat menjalin 

hubungan sosial yang baik, serta menunjukkan performansi kerja yang lebih baik 

walaupun dihadapkan dengan situasi yang menekan  (Diener, Biswas-Diener, & 

Tamir,2004). Namun berbeda halnya dengan 4 remaja yang tidak memiliki 

masalah dengan lingungan sekitarnya serta dapat berbaur dengan baik.  

3.3 Autonomi (Kemandirian) 

Mengenai autonomi atau kemandirian dari masing-masing subjek. Saat di 

hadapkan dengan situasi yang menekan ke 5 subjek cenderung bertanya dulu pada 

orang lain mengenai langkah apa yang akan diambil sehingga dalam menentukan 

suatu pilihan 5 dari 6 subjek merasa bergantung dengan orang lain karena merasa 

takut melakukan kesalahan dalam menentukan pilihan. Hal ini sesuai dengan 

pernyataan  Ryff dan Keyes (1995) yang menyatakan bahwa  individu yang 

memiliki autonomi atau kemandirian yang baik adalah individu yang mampu 

mengambil keputusan sendiri dan mandiri serta mampu melawan tekanan sosial 

untuk berfikir dan bersikap dengan cara yang benar sehingga mampu berprilaku 

sesuai standar nilai individu itu sendiri, dan dapat mengevaluasi dirinya sendiri 

dengan standar personal.  

3.4 Penguasaan lingkungan 

Aspek selanjutnya, pada peneltian yang sudah dilakukan, 3 dari 6 subjek 

sudah merasa nyaman di panti karena memiliki teman-teman yang menghibur dan 
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tidak merasa kesepian di panti, sedangkan 3 dari 6 lainnya merasa kurang nyaman 

di panti karena masih sering merindukan rumah dan sudah merasa bosan di panti 

karena merasa tidak bebas dalam menentukan suatu pilihan. Hal lain juga terjadi 

saat masing-masing subjek diminta oleh peneliti untuk menceritakan pengalaman 

saat diminta teman untuk melakukan suatu hal yang bertentangan dengan 

keinginan subjek. Kebanyakan dari ke -6 subjek menolak ajakan tersebut, mereka 

mampu menolak dengan tegas ajakan dari teman-teman subjek yang dirasa hanya 

merugikan diri sendiri, namun ada 1 subjek yang terkadang tidak mampu menolak 

jika yang mengajak bersikap mengintimidasi subjek dan menyebabkan subjek 

merasa tidak nyaman dan tertekan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ryff & 

Singer (2008) bahwa kemampuan individu dalam menciptakan lingkungan yang 

sesuai dengan kebutuhan akan menuntut individu untuk mampu menciptakan dan 

mempertahankan lingkungan yang memberikan manfaat positif bagi dirinya. 

Kemampuan menciptakan lingkungan yang sesuai dengan kebutuhan juga 

merupakan salah satu indikasi kondisi psikologi individu yang sehat. 

3.5 Tujuan dalam hidup 

Penting halnya bagi seorang remaja yang sedang dalam masa transisi 

menuju dewasa memiliki tujuan dalam hidupnya. Dalam penelitian ini ke-6 subjek 

memiliki cita-citanya dan tujuan yang ingin di capai dalam hidup, selain itu 

keenam subjek juga memiliki tujuan yang paling utama dalam hidupnya, yaitu 

membahagiakan orang tua walaupun diantara ke 6 subjek terdapat 2 yatim dan 1 

piatu sedangkan yang lainnya berasal dari keluarga yang memiliki kondisi 

ekonomi menengah kebawah. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ryff dan Singer 

(2008) bahwa individu yang memiliki tujuan dan cita-cita serta memiliki rencana 

dan tujuan yang terarah akan membuat dirinya merasa memiliki hidup yang lebih 

bermakna ditambah dengan keyakinan dan pengetahuan yang dimiliki akan 

membantu memperkuat arah dan tujuan dalam hidupnya. Sebaliknya, seseorang 

yang tidak memiliki rasa keterarahan dalam hidup akan kehilangan makna hidup, 

memiliki sedikit tujuan hidup, kehilangan rasa keterarahan dalam hidup, 
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kehilangan keyakinan yang memberikan tujuan hidup, serta tidak melihat makna 

yang terkandung untuk hidupnya dari kejadian dimasa lalu (Ryff & Keyes 1995). 

3.6 Pertumbuhan pribadi 

Pada aspek terakhir yaitu aspek pertumbuhan pribadi. Dalam aspek ini 

peneliti menanyakan pada ke-6 subjek mengenai keputusan yang mempengaruhi 

kehidupan subjek sampai saat ini, rata-rata ke 6 subjek menyatakan bahwa 

keputusan yang mempengaruhi kehidupan subjek sampai saat ini ialah keputusan 

saat harus masuk ke panti. Ke enam subjek menyadari bahwa keputusan yang 

diambil bukanlah keputusan yang salah, namun keputusan yang mampu 

membentuk masa depan subjek. Selain itu, keenam subjek sudah merasa yakin 

dengan keputusan yang pernah subjek ambil sejauh ini tanpa memikirkan 

penyesalan apapun. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ryff dan Singer(2008) yang 

menyatakan bahwa pertumbuhan pribadi tidak hanya tertuju pada pencapaian 

terhadap karakeristik tertentu, namun pada sejauh mana seseorang terus-menerus 

mengembangkan potensi dirinya, terus tumbuh dan meningkatkan kualitas positif 

pada dirinya.  

3.7 Faktor yang mempengaruhi Subjective well-being pada remaja putri di 

panti asuhan 

Didalam penelitian ini, peneliti juga menemukan faktor-faktor yang 

mempengaruhi Subjective well being pada masing-masing subjek, antara lain 

yaitu hubungan sosial dan lingkungan sekitar. Hal ini sesuai dengan pernyataan 

Ariati (2010) bahwa relasi yang positif akan timbul apabila terdapat keterkaitan 

secara emosional dalam suatu hubungan dan membuat individu mampu 

mengembangkan harga diri, meminimalkan masalah-masalah psikologis,serta 

memiliki kemampuan dalam pemecahan masalah. Santrock (2007) juga 

menyatakan bahwa pengalaman dari lingkungan yang dialami remaja, lebih 

berkontribusi pada perubahan emosi mereka, dibandingkan dengan perubahan 

hormon. Perubahan emosi yang disebabkan lingkungan akan berpengaruh pada 

tingkat afek positif dan tingkat rendahnya afek negatif, yang merupakan aspek 
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dari subjective well-being sehingga secara tidak langsung lingkungan memiliki 

pengaruh pada subjective well- being remaja. 

Lingkungan diantaranya terdiri dari lingkungan Panti, Rumah, maupun 

lingkungan sekolah. Subjek merupakan remaja yang tinggal di panti tentu saja 

jarang bertemu dengan orang tua atau bahkan tidak memiliki orang tua, sehingga 

waktu yang ada mereka habiskan di panti. Di panti terdapat pengasuh dan teman 

sedangkan di sekolah terdapat teman dan guru.  

Selain itu faktor kedua yang mempengaruhi subjek yaitu kontrol diri. Jika 

menghadapi suatu permasalahan, subjek cenderung lebih berhati-hati dalam 

bersikap dan dalam menentukan suatu pilihan, selain itu subjek mampu 

memahami keadaan yang terjadi di hidup subjek serta yakin dengan keputusan 

yang sudah diambil. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ariati (2010)   bahwa 

kontrol diri diartikan sebagai keyakinan individu untuk mampu berprilaku dengan 

cara yang tepat ketika dihadapkan dengan suatu peristiwa. Selain itu kontrol diri 

juga melibatkan proses pengambilan keputusan, mampu mengerti dan memahami, 

serta berani menerima konsekuensi dari keputusan yang telah diambil serta 

mencapai pemaknaan atas peristiwa tersebut. 

Faktor ketiga yang mempengaruhi subjek yaitu optimisme. ke-6 subjek 

merasa  puas dan senang dengan kehidupan yang sudah dijalani selama ini. Selain 

itu, ke-6 subjek memiliki cita-cita dan tujuan dalam hidup. Secara umum, individu 

yang mengevaluasi dirinya dengan cara yang positif akan memiliki kontrol yang 

baik terhadap hidupnya, sehingga memiliki impian dan harapan yang positif 

tentang masa depan. Berdasarkan pendapat Campton (2005) kesejahteraan 

psikologis akan tercapai apabila sikap optimis yang dimiliki individu bersifat 

realistis. 

4. PENUTUP 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa ke 6 

subjek sudah merasa puas dan bersyukur dengan kehidupan yang sudah di jalani 

selama ini walaupun mereka harus dibesarkan di panti asuhan karena alasan 
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ekonomi dan orang tua tunggal. Remaja yang tinggal di panti asuhan selain itu ke 

6 subjek merasa sudah memahami diri sendiri dengan baik entah itu dalam hal 

kekurangan diri maupun kelebihan. Setiap subjek merasakan perbedaan yang 

terjadi dalam kehidupan subjek dulu dan saat ini, perubahan inilah yang membuat 

ke 6 subjek merasa bersyukur karena masuk kepanti. Tetapi 2 dari 6 subjek 

memiliki hubungan yang kurang baik dengan teman-teman di panti maupun 

disekolah karena mereka beranggapan, teman-teman di panti kurang bisa 

memahami subjek dan tidak bisa diajak berkerja sama. Begitu pula hubungan 

dengan pengasuh panti, 2 dari 6 subjek merasa sulit menyatu dengan pengasuh 

panti karena merasa pengasuh panti tidak adil dalam membagi kasih sayang. 

Selain itu dalam menentukan suatu pilihan 5 dari 6 subjek cenderung bergantung 

dengan orang lain karena takut salah dalam menentukan pilihan sedangkan subjek 

yang lain lebih mengutamakan pilihan sendiri, namun jika dihadapkan dengan 

situasi yang mendesak dan memaksa subjek untuk mengikuti pilihan tersebut, 

subjek akan mengikuti pilihan orang lain.  

Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa berdasarkan penelitian yang 

sudah dilakukan, remaja putri yang tinggal di panti asuhan memiliki Subjective 

well-being rendah, di buktikan dari tidak terpenuhinya 6 aspek Subjective well-

being terutama pada aspek Hubungan positif dengan orang lain dan aspek 

autonomi (Kemandirian). Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi subjective 

well being remaja putri yang tinggal di panti asuhan antara lain : hubungan sosial 

dan lingkungan sekitar panti maupun sekolah, kontrol diri,serta optimisme dan 

rasa bersyukur.  
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