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EFEKTIVITAS PELATIHAN REGULASI EMOSI TERHADAP 

PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SUBJEKTIF PEMUDA PEDESAAN 

RENTAN GANGGUAN MENTAL 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pelatihan regulasi emosi 

terhadap peningkatan kesejahteraan subjektif pemuda pedesaan rentan gangguan 

mental. Penelitian ini menggunakan desain eksperimen eksperimen pre test-post 

test control group design with follow up. Subjek dalam penelitian ini berjumlah 

20 orang yang terbagi menjadi dua kelompok, yaitu 10 orang kelompok 

eksperimen dan 10 orang kelompok kontrol. Berdasarkan hasil analisis kuantitatif 

dengan uji statistik non parametrik Mann-Whitney U, didapatkan hasil bahwa 

terdapat perbedaan yang signifikan kesejahteraan subjektif pada kelompok 

eksperimen yang diberikan pelatihan regulasi emosi dibandingkan kelompok 

kontrol. Data analisis dengan Wilcoxon T menunjukkan bahwa terdapat 

peningkatan yang signifikan kesejahteraan subjektif sebelum dan sesudah diberi 

pelatihan regulasi emosi pada kelompok eksperimen. Hasil analisis data kualitatif 

juga mendukung bahwa kesejahteraan subjektif pada kelompok eksperimen 

meningkat setelah diberi pelatihan regulasi emosi. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa pelatihan regulasi emosi efektif untuk meningkatkan kesejahteraan 

subjektif pemuda pedesaan rentan gangguan mental. Oleh sebab itu, pelatihan 

regulasi emosi ini dapat dimanfaatkan sebagai intervensi untuk mengatasi 

kesejahteraan subjektif pemuda pedesaan yang rentan gangguan mental. 

Kata Kunci : Regulasi Emosi, Kesejahteraan Subjektif, Pemuda Pedesaan Rentan 

Gangguan Mental 

Abstract 

This study aims to determine the effectiveness of emotional regulation training on 

improving subjective well-being of rural youth vulnerable to mental disorders. 

This study uses experimental design pre-post test control group design with 

follow-up. Subjects in this study amounted to 20 people divided into two groups, 

namely 10 people in the experimental group and 10 in the control group. Based on 

the results of quantitative analysis with non-parametric Mann-Whitney U 

statistical tests, it was found that there were significant differences in subjective 

well-being in the experimental group given emotional regulation training 

compared to the control group. Data analysis with Wilcoxon T also showed that 

there was a significant increase in subjective well-being before and after being 

given emotional regulation training in the experimental group. The results of 

qualitative data analysis also support that subjective well-being in the 

experimental group increased after being given emotional regulation training. So 

it can be concluded that emotional regulation training is effective to improve the 
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subjective well-being of rural youth vulnerable to mental disorders. Therefore, 

this emotional regulation training can be used as an intervention to overcome 

subjective well-being of rural youth vulnerable to mental disorders. 

Keywords : Emotional Regulation, Subjective Well-Being, Rural Youth 

Vulnerable to Mental Disorders 

1. PENDAHULUAN

Definisi kesehatan mental dipengaruhi oleh budaya dimana seseorang

tinggal. Sesuatu yang bisa dilakukan dalam suatu budaya tertentu, bisa saja

menjadi hal yang tidak normal dalam budaya yang lain (Sias, 2006).

Kesehatan mental yang baik merupakan kondisi dimana individu terbebas

dari segala jenis gangguan jiwa dan dapat berfungsi secara normal dalam

kehidupan terutama dalam menyesuaikan diri ketika dihadapkan masalah-

masalah yang ada dalam kehidupan.

Menurut WHO, kesehatan mental merupakan kondisi 

kesejahteraan yang disadari individu tentang kemampuan-kemampuan 

untuk mengelola stres kehidupan, untuk bekerja dengan produktif dan 

berperan aktif dalam komunitasnya. Sehingga kesehatan mental bukan 

hanya bebas dari penyakit atau kecacatan namun juga suatu keadaan yang 

sejahtera secara fisik, mental, dan sosial yang lengkap. Apabila 

kesejahteraan seseorang terganggu maka akan lebih rentan untuk 

mengalami gangguan mental. 

Gangguan mental merupakan kondisi seseorang yang mengalami 

kesulitan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya, 

ketidakmampuan untuk memecahkan masalah sehingga mengalami stres 

yang berkepanjangan membuat kesehatan mental seseorang menjadi lebih 

rentan mengalami gangguan mental. Gangguan mental berkembang sejak 

seseorang dalam kandungan maupun ketika dalam tumbuh kembangkan 

menemui hal-hal yang berdampak pada stres yang berlebihan. Kehidupan 

yang semakin maju membawa banyak konsekuensi yang harus dipenuhi. 

Masyarakat berkembang dengan individu-individu didalamnya untuk 
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mengikuti trend yang sedang berlangsung tanpa menyesuaikan dengan 

kemampuan yang dimilikinya (Adisty dkk, 2014). 

Data awal didapatkan dari sebuah Dukuh di salah satu Desa di 

Kabupaten Sukoharjo yaitu Dukuh Boto Desa Majasto. Hasil pendataan 

yang didapatkan dari pemuka masyarakat meliputi Kepala Dusun, 

Perangkat Desa, ketua RW, ketua RT, ketua pemuda, ketua PKK dan 

beberapa tokoh warga lainnya didapatkan data 5 tahun terakhir dari tahun 

2012 sampai dengan tahun 2017 riwayat penduduknya yang mengalami 

gangguan jiwa. Hasilnya didapatkan terdapat 33 orang dari 820 warga 

Dukuh Boto mengalami gangguan jiwa dan membutuhkan perawatan 

medis di Rumah Sakit Jiwa. Itu artinya ada 4,02 % warga Dukuh Boto 

yang mengalami gangguan jiwa. Faktor penyebab gangguan jiwa yang 

dialami sebagian besar adalah karena faktor sosial ekonomi dan konflik 

keluarga. Sebagian yang lain karena genetik dan usia yang sudah senja. 

Berdasarkan indikator-indikator kondisi psikologis masyarakat, 

permasalahan mengarah pada kesejahteraan subjektif individu didalamnya. 

Kesejahteraan subjektif yaitu perasaan yang tercipta dari evaluasi hidup 

seseorang yang terdiri dari perasaan kepuasan hidup, kebahagiaan, 

pengalaman menyenangkan dan rendahnya tingkat mood negatif yang 

cenderung dapat membuat seseorang bersikap lebih bahagia dan lebih puas 

di dalam hidupnya (Diener, 2003). Kesejahteraan subjektif individu yang 

rendah akan berdampak pada kemampuannya dalam menghadapi 

tantangan stressor karena kepuasaan didalam dirinya rendah dan 

didominasi oleh emosi negatif. Kesejahteraan subjektif individu yang terus 

merosot akan berpotensi pada terganggunya kesehatan mental yang sudah 

marak. Pada penelitian ini, peneliti memfokuskan pada kesejahteraan 

subjektif bagi pemuda dan pemudi Dukuh Boto dikarenakan usia yang 

sangat produktif yang memiliki kerentanan gangguan mental dari faktor 

eksternalnya yang dinamis. 

Kesejahteraan subjektif diperlukan untuk menghadapi tantangan 

kehidupan dan tantangan perkembangan jaman karena pemuda pedesaan 
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rentan dengan ketertinggalan informasi dan keterampilan penunjang karir 

dibandingkan pemuda di perkotaan. Fenomena-fenomena seperti ini jelas 

menggambarkan bahwa kesejahteraan subjektif adalah variabel yang 

sangat penting dan urgen untuk pemuda di pedesaan karena kerentanannya. 

Pemuda dukuh Boto memiliki kepuasan hidup yang sangat bergantung 

pada pencapaian materi dan pengakuan dari lingkungan. Namun faktanya 

sebagian besar pemuda Dukuh Boto memiliki ekonomi menengah 

kebawah dan setelah lulus sekolah masih banyak menganggur atau bekerja 

serabutan. Karakteristik emosi mereka juga masih banyak didominasi oleh 

emosi negatif dikarenakan spiritualnya yang rendah, coping emosi yang 

buruk, modeling dari orang tua dan lingkungan, dan literasi tentang 

regulasi emosi belum ada sehingga kontrol diri mereka juga kurang ketika 

dihadapkan pada permasalahan yang memicu emosi. Melalui peningkatan 

kesejahteraan subjektif maka pemuda akan memiliki kepuasan hidup dan 

juga kondisi emosi positif yang lebih dominan sehingga pemuda akan 

mampu bertahan dari faktor-faktor yang menyebabkan gangguan mental. 

Terdapat berbagai macam bentuk intervensi untuk meningkatkan 

kesejahteraan subjektif, salah satunya adalah dengan pelatihan regulasi 

emosi yang sudah terbukti efektif. Pelatihan regulasi emosi bertujuan 

untuk meningkatkan kesejahteraan subjektif dengan memunculkan emosi 

positif dan meningkatkan perasaan puas atas kualitas hidup yang dimiliki. 

Hal tersebut terbukti dari penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. 

Regulasi emosi efektif untuk meningkatkan kesejahteraan subjektif pada 

beberapa karakteristik subjek yaitu pada orang dengan hipertensi esensial 

(Dwi, 2017), remaja awal (Wahyuningsih, 2017), remaja panti asuhan 

yatim piatu (Siti, 2014), penderita diabetes mellitus (Anita, 2011) dan 

remaja pondok pesantren (Irwansyah, 2017). 

Dari berbagai uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pemuda 

pedesaan memiliki tingkat kesejahteraan subjektif yang rendah 

dikarenakan afek negatif lebih mendominasi dibandingkan afek positifnya 

serta perasaan ketidakpuasan kehidupan juga kurang. Upaya untuk 
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mengatasi permasalahan tersebut, peneliti akan menurunkan afek 

negatifnya dan meningkatkan afek positif melalui pelatihan regulasi emosi. 

Pada berbagai penelitian, pelatihan regulasi emosi terbukti mampu untuk 

memunculkan pengetahuan seseorang dalam mengelola emosi di 

kehidupan sehari-hari sehingga seseorang mampu berada dalam kondisi 

yang stabil secara emosi meskipun dihadapkan pada masalah atau tekanan 

dalam aktivitasnya. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengkaji 

secara lebih mendalam dengan rumusan masalah “Apakah pelatihan 

regulasi emosi efektif dalam meningkatkan kesejahteraan subjektif 

pemuda pedesaan rentan gangguan mental?”. 

2. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan

menggunakan pendekatan kuantitatif eksperimental dengan desain

eksperimen model pre test-post test control group design yang merupakan

bentuk desain klasik dengan prosedur randomisasi di tiap kelompok baik

kelompok kontrol maupun kelompok eksperimen. Masing-masing

kelompok kontrol maupun eksperimen sama-sama diberikan pre  test dan

post test, namun yang diberikan perlakuan hanya kelompok eksperimen

saja (Creswell, 2010).

Tabel 1. Desain Eksperimen 

R
Kelompok Pre-test Perlakuan Post-test 

KE O1 X O2 

KK O1 - 02 

Keterangan : 

R : randomisasi 

KE : kelompok eksperimen 

KK : kelompok kontrol 

X : perlakuan (pelatihan regulasi emosi) 

- : tanpa perlakuan 

Subjek pada penelitian ini berjumlah 20 orang pemuda Dukuh 

Boto yang memiliki tingkat kesejahteraan subjektif sedang atau rendah 

berdasarkan kategorisasi skor skala kesejahteraan subjektif. Skala 



6 

kesejahteraan subjektif terdiri dari 3 aspek yaitu kepuasan hidup, afek 

positif dan afek negatif. Keseluruhan subjek kemudian dibagi menjadi 2 

kelompok secara random yaitu kelompok kontrol dan kelompok 

eksperimen. 

Kelompok kontrol merupakan kelompok yang tidak mendapatkan 

perlakuan berupa pelatihan, sedangkan kelompok eksperimen merupakan 

kelompok yang mendapatkan perlakuan berupa pelatihan regulasi emosi. 

Pelatihan tersebut dilaksanakan berdasarkan modifikasi dari modul 

pelatihan regulasi emosi oleh Wahyuningsih (20017). Pelaksanaan 

pelatihan dilakukan dalam satu hari dengan materi yang terdiri dari proses 

memonitor emosi, evaluasi emosi dan memodifikasi emosi dengan strategi 

regulasi emosi positif. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil

Penelitian yang telah dilaksanakan menghasilkan data baik secara 

kuantitatif maupun kualitatif. Hasil data kuantitatif dihasilkan dari uji 

hipotesis menggunakan uji Mann Whitney dan uji Wilcoxon. 

Tabel 2. Perubahan Skor Aspek Kognitif Subjek Penelitian 

Kelompok Subjek 
Skor 

Pretest 

Skor 

Postest 

Skor 

Follow 

Up 

Kelompok Subjek 
Skor 

Pretest 

Skor 

Postest 

Skor 

Follow 

Up 

Eksperimen 

O 59 42 60 

Kontrol 

F 38 40 64 
HA 60 61 65 FS 60 54 61 
AWSA 58 58 62 AD 60 57 65 
B 60 66 71 AN 59 48 60 
A 57 56 62 Y 44 38 60 
AH 60 83 65 AW 51 40 72 
NNA 42 45 40 MRR 51 59 60 
ALJA 44 78 61 N 53 60 57 
H 58 57 64 AS 55 58 64 
GA 59 57 66 FW 60 51 69 

Tabel diatas merupakan hasil perubahan skor pretest, postest dan 

follow up pada kelompok kontrol dan eksperimen. Berikut adalah 
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hasil perbandingan skor postest aspek kognitif kelompok kontrol dan 

kelompok eksperimen :  

Tabel 3. Hasil uji Mann Whitney Aspek Kognitif pada kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol setelah pelatihan 

Postest 

Z -1,705 

Sig (2-tailed) 0,088 

Hasil diatas menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan aspek 

kognitif yang signifikan antara kelompok yang tidak diberikan 

pelatihan dengan kelompok yang diberikan pelatihan. Sedangkan tabel 

berikut menunjukkan perbandingan skor pretest, postest dan follow up 

aspek kognitif pada kelompok eksperimen : 

Tabel 4. Hasil Uji Wilcoxon Pretest-Postest Aspek Kognitif 

Kelompok Eksperimen 

Pretest-Postest Postest-Follow Up 

Z -0,892 -0,664 

Asymp Sig. (2-tailed) 0,373 0,507 

Hasil diatas menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang 

signifikan skor pretest ke postest aspek kognitif pada kelompok 

eksperimen maupun pada pengukuran postest ke follow up.  

Tabel 5. Perubahan Skor Aspek Afektif Subjek Penelitian 

Kelompok Subjek 
Skor 

Pretest 

Skor 

Postest 

Skor 

Follow 

Up 

Kelompok Subjek 
Skor 

Pretest 

Skor 

Postest 

Skor 

Follow 

Up 

Eksperimen 

O 70 68 70 

Kontrol 

F 78 80 67 
HA 68 88 88 FS 70 73 71 
AWSA 62 83 81 AD 68 68 69 
B 76 91 91 AN 71 68 65 
A 68 71 84 Y 83 78 81 
AH 69 105 76 AW 78 80 80 
NNA 61 60 66 MRR 74 70 77 
ALJA 83 87 88 N 82 70 70 
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H 76 85 67 AS 79 68 66 
GA 72 85 73 FW 76 78 85 

Tabel diatas merupakan hasil perubahan skor pretest, postest dan 

follow up aspek afektif pada kelompok kontrol dan eksperimen. 

Berikut adalah tabel hasil perbandingan postest aspek afektif 

kelompok kontrol dan kelompok eksperimen :  

Tabel 6. Hasil uji Mann Whitney aspek afektif pada kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol setelah pelatihan 

Postest 

Z -2,014 

Sig (2-tailed) 0,044 

Hasil diatas menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang 

signifikan antara kelompok yang tidak diberikan pelatihan dengan 

kelompok yang diberikan pelatihan regulasi emosi. Sedangkan tabel 

berikut menunjukkan perbandingan skor pretest, postest dan follow up 

aspek afektif pada kelompok eksperimen : 

Tabel 7. Hasil Uji Wilcoxon Aspek Afektif Pretest-Postest 

Kelompok Eksperimen 

Pretest-Postest Postest-Follow Up 

Z -2,497 -0,631 

Asymp Sig. (2-tailed) 0,013 0,528 

Hasil diatas menunjukkan bahwa terdapat peningkatan yang 

signifikan skor pretest ke postest pada kelompok eksperimen. Akan 

tetapi, pada pengukuran postest ke follow up menunjukkan tidak 

terdapat perbedaan. Selain secara kuantitatif, penelitian ini juga 

memiliki data lain yang dianalisis secara kualitatif. Analisis tersebut 

dilakukan kepada kelompok eksperimen dengan melihat hasil skala 

kesejahteraan subjektif, observasi pada saat pelatihan, wawancara 
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setelah pelatihan, lembar tugas serta lembar evaluasi yang diisi setelah 

proses pelatihan berlangsung. Terdapat tiga orang subjek yang 

perubahannya berbeda dibandingkan peserta yang lain. Hal tersebut 

bisa dilihat pada tabel sebagai berikut : 

Tabel 8. Matrik Data Kualitatif 

Subjek 
Skor Kognitif Skor Afektif 

Uraian Kualitatif 
Pre Post Pre Post 

O 59 42 70 68 • Merasa bahwa secara umum pelatihan tersebut

sangat bermanfaat untuk dirinya dan secara

keseluruhan materi O menilai sudah baik dan

menarik.

• Stres dengan pekerjaannya sebagai pelayan toko

karena konflik dengan sesama rekan kerjanya

dan berniat untuk keluar dari pekerjaan.

• O lebih stres lagi karena belum memiliki

pandangan mau pindah kerja kemana karena

sulitnya mencari pekerjaan dari lulusan SMK.

Hal tersebut membuat O merasa tertekan,

bingung dan terus kepikiran sampai

mengganggu tidurnya.

• Hasil observasi yang dilakukan oleh observer

menunjukkan hal yang berkebalikan. Observer

mencatat O adalah subjek yang paling aktif,

nampak ceria dan mengikuti setiap intruksi

dengan baik dibandingkan peserta yang lain.

Pada setiap sesinya O banyak berbicara dalam

presentasi, menjawab pertanyaan atau

mengajukan pertanyaan pada fasilitator. Pada

saat sesi diskusi kelompok, O juga sangat

dominan dalam kelompoknya dan ditunjuk

untuk presentasi mewakili kelompoknya.

AH 60 83 69 105 • Selama pelatihan berlangsung AH terlihat

sangat aktif, bersemangat dan mengikuti setiap

sesinya dengan baik.

• Subjek juga menyatakan bahwa pelatihan

tersebut sangat bermanfaat untuk dirinya, setiap

sesinya sangat menarik dan berharap

pelatihannya bisa dilakukan pada peserta yang

lebih banyak.

• AH adalah peserta yang sangat kooperatif dan

aktif sehingga beberapa kali mendapatkan

hadiah keaktifan.

NNA 42 45 61 60 • Selama pelatihan berlangsung NNA

menunjukkan sikap kooperatif meskipun kurang

aktif dan hanya mau berbicara atau melakukan
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apabila diminta oleh fasilitator. 

• Subjek menyatakan bahwa pelatihan tersebut

sangat sesuai dengan kondisi dirinya saat ini dan

mengapresiasi pengadaan pelatihan.

• Subjek menyatakan kegalauannya karena tidak

bisa berkuliah tahun ini dikarenakan orang

tuanya tidak memiliki cukup biaya untuk kuliah.

Hal tersebut membuat subjek merasa tidak

nyaman dan dipaksa orang tuanya untuk bekerja

disebuah pabrik yang membuatnya stres.

• Subjek juga menyatakan keinginannya untuk

bisa berkonsultasi lebih lanjut dengan fasilitator

menganai dirinya yang sering merasa kalud

meskipun tidak ada masalah yang sedang

dihadapi.

3.2 Pembahasan 

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui efektivitas pelatihan 

regulasi emosi terhadap peningkatan kesejahteraan subjektif pemuda 

pedesaan rentan gangguan mental. Hal tersebut dapat dilihat dari 

banyak afek negatif yang dirasakan dibandingkan afek positifnya. 

Perasaan tidak puas juga lebih banyak dirasakan oleh pemuda Dukuh 

Boto sehingga dapat disimpulkan bahwa pemuda Dukuh Boto 

mengalami kecenderungan memiliki kesejahteraan subjektif yang 

kurang. Kesejahteraan subjektif pada penelitian ini dalam penelitian ini 

mengandung pengertian bahwa pemuda pedesaan yang memiliki 

kepuasan hidup yang tinggi dan memiliki kehidupan emosi positif 

yang tinggi serta minimnya emosi negatif yang dirasakan sepanjang 

kehidupannya. Sedangkan pelatihan regulasi emosi merupakan proses 

pendidikan singkat yang dilakukan dengan tujuan agar peserta 

pelatihan memiliki kemampuan untuk mengelola emosi dengan cara 

memonitor, mengevaluasi dan memodifikasi emosi sehingga 

memperoleh kebahagiaan atau emosi positif serta kepuasan hidup 

(Omaha, 2004). 

Subjek dalam penelitian ini adalah pemuda karang taruna di 

Dukuh Boto, Desa Majasto, Kec. Tawangsari, Kab. Sukoharjo. Jenis 
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sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan sampel 

pusposive yaitu pemilihan kelompok subjek yang didasarkan atas ciri-

ciri atau sifat tertentu yang dipandang memiliki sifat yang sama 

dengan yang diinginkan (Hadi, 2015). Sampel yang dipilih dalam 

penelitian ini adalah pemuda karang taruna Duhuh Boto yang memiliki 

tingkat kesejahteraan subjektif sedang maupun rendah berdasarkan 

hasil screening yang dilakukan dengan cara memberikan skala 

kesejahteraan psikologis yang telah diacak nomer urutan 

pernyataannya. Setelah itu dilakukan skoring terhadap masing-masing 

individu kemudian ditentukan kategorinya. Adapun ketentuan subjek 

yang dijadikan sebagai sampel penelitian yaitu (1) merupakan pemuda 

asli Dukuh setempat; (2) berusia remaja akhir yaitu berusia antara 16-

21 tahun; (3) masih lajang atau belum pernah menikah; dan (4) 

berpendidikan minimal SD atau sederajat. 

Selanjutnya penelitian ini akan menjawab hipotesis dengan 

data kuantitatif yaitu berdasarkan hasil analisis Two Independent 

Samples Mann Whitney pada aspek kognitif dan aspek afektif. 

Perbandingan skor postest aspek kognitif antara kelompok kontrol dan 

kelompok eksperimen diperoleh nilai sig (2-tailed) = 0,088 (p>0,05) 

yang artinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan aspek kognitif 

antara kelompok kontrol dengan kelompok eksperimen. Sedangkan 

perbandingan skor postest aspek afektif antara kelompok kontrol dan 

kelompok eksperimen diperoleh nilai sig (2-tailed) = 0,044 (p<0,05) 

yang artinya terdapat perbedaan yang signifikan aspek afektif antara 

kelompok kontrol dengan kelompok eksperimen. Kemudian 

perbandingan skor pretest dengan postest aspek kognitif kelompok 

eksperimen diperoleh nilai Z sebesar -0,892 dengan probabilitas (p) 2-

tailed sebesar 0,373 dimana p>0,05 yang artinya artinya tidak terdapat 

perbedaan yang signifikan. Sedangkan perbandingan skor pretest 

dengan postest aspek afektif kelompok eksperimen diperoleh nilai Z 
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sebesar -2,497 dengan probabilitas (p) 2-tailed sebesar 0,013 dimana 

p<0,05 yang artinya artinya terdapat perbedaan yang signifikan. 

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang dilakukan dapat 

disimpulkan bahwa pelatihan regulasi emosi hanya efektif dalam 

meningkatkan aspek afektif namun tidak efektif dalam meningkatkan 

aspek kognitif pemuda pedesaan rentan gangguan mental. Dengan 

demikian, hipotesis yang ditentukan oleh peneliti dapat dinyatakan 

diterima pada aspek afektif dan ditolak pada aspek kognitif. Hasil 

analisis data tersebut juga dapat diartikan bahwa pelatihan regulasi 

emosi dapat dijadikan salah satu model pelatihan untuk meningkatkan 

kesejahteraan subjektif pada aspek afektif saja. Kesejahteraan subjektif 

pada penelitian ini menitikberatkan pada tingkat emosi positif yang 

tinggi dan rendahnya emosi negatif serta tingginya kepuasan hidup 

pemuda pedesaan dalam rentang waktu yang cukup lama. 

Kesejahteraan subjektif seseorang dapat berubah disebabkan oleh 

kondisi atau kejadian sehari-hari yang dapat memicu emosi negatif 

maupun emosi positif. 

Kesejahteraan subjektif merupakan analisa ilmiah tentang 

bagaimana seseorang mengevaluasi kehidupan mereka, untuk waktu 

sekarang dan yang sudah lama berlalu di masa lampau. Evaluasi ini 

mencakup reaksi emosional manusia pada kejadian, pada perasaan 

mereka dan penilaian yang mereka bentuk tentang kepuasan hidup 

mereka, pemenuhan kebutuhan dan kepuasan, terutama pada 

pernikahan dan pekerjaan. Istilah kesejahteraan subjektif merupakan 

istilah ilmiah dari kebahagiaan atau kepuasan (Diener, Oishi & Lucas, 

2003). 

Setiap sesi dalam pelatihan regulasi emosi dalam penelitian ini 

memiliki tujuan yang saling berkaitan dan mengarah pada suatu tujuan 

utama yaitu pengelolaan emosi peserta yang pada akhirnya tercapai 

peningkatan emosi positif dan penurunan emosi negatif. Hal terpenting 

yang dapat dicapai adalah mencapai sebuah tingkatan kesejahteraan 
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subjektif yang tinggi dengan merasakan kepuasan pada kehidupan 

serta mampu memecahkan masalah-masalah yang dihadapi dengan 

lebih positif. 

Hasil uraian secara individu dari beberapa peserta pelatihan 

menggambarkan bahwa terdapat peserta pelatihan yang mengalami 

kenaikan skor yang signifikan, penurunan skor dan tidak mengalami 

perubahan yang berarti setelah pelatihan. Apabila dilihat dari skor 

statistik postest-follow up pada kelompok eksperimen menunjukkan 

hasil yaitu tidak adanya peningkatan skor baik aspek kognitif maupun 

aspek afektif yang signifikan. Sedangkan hasil peningkatan skor 

postest-follow up yang signifikan justru pada kelompok kontrol di 

aspek kognitif. Hal ini disebabkan oleh faktor eksternal yang dinamis 

sesuai dengan aktivitas masing-masing peserta pelatihan serta faktor 

lingkungan tempat peserta berada dan juga faktor internal dari 

kepribadian dan kebiasaan dari peserta. Oleh karena itu, perlu adanya 

kontrol yang ketat selama rentang waktu postest dengan follow up 

sehingga perilaku subjek dapat konsisten. 

Pelatihan regulasi emosi ini secara keseluruhan dapat dikatakan 

mampu meningkatkan kesejahteraan subjektif hanya pada aspek afektif 

saja. Angka skala aspek afektif yang menunjukkan grafik naik dapat 

disimpulkan bahwa pelatihan regulasi emosi dapat dijadikan salah satu 

model dalam meningkatkan kesejahteraan subjektif aspek afektif. 

Akan tetapi, jika dilihat dari perbandingan skor post test dan follow up 

nya yang mengalami penurunan dapat diartikan bahwa pelatihan 

regulasi emosi ini hanya efektif dilakukan dalam kondisi dan setting 

penelitian yang ketat. 

4. PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa

pelatihan regulasi emosi efektif untuk meningkatkan kesejahteraan

subjektif aspek afektif pemuda pedesaan rentan gangguan mental. Hal ini
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dapat dilihat dari data skor aspek afektif pada kelompok yang diberikan 

pelatihan regulasi emosi menunjukkan skor aspek afektif lebih tinggi 

dibandingkan dengan kelompok yang tidak diberikan pelatihan. 

Peningkatan skor yang signifikan juga terjadi pada rentang pretest-postest 

aspek afektif pada kelompok eksperimen. Sementara pada rentang postest-

follow up tidak terjadi peningkatan yang signifikan. Keunikan yang 

muncul dari penelitian ini adalah perubahan hanya signifikan pada aspek 

afektif saja yang berhubungan dengan emosi, namun tidak efektif pada 

aspek kognitif yang berhubungan dengan kepuasan hidup pemuda yang 

berorientasi pada materi. 
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