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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

      Masa remaja merupakan masa peralihan dari masa anak-anak menjadi dewasa 

yang diikuti dengan masa pemberontakan. Hal tersebut karena pada masa ini 

terjadi perubahan emosi yang meledak dan pertentangan akan nilai yang ditandai 

dengan mudah munculnya permasalahan pada remaja. Hal tersebut sesuai dengan 

teori psikososial yang dikemukakan oleh Erikson (dalam Papalia dan Feldman, 

2015) bahwa masa remaja adalah masa banyak terjadinya kekacauan pada 

perilaku-perilakunya. Hurlock (2002) juga menambahkan bahwa masa-masa 

remaja adalah masa mencari jati diri, penuh konflik dan penentangan, serta masa 

perubahan yang mengakibatkan berbagai tingkat stres dan memiliki dampak 

potensial bagi perkembangan psikologis remaja salah satunya adalah 

kesejahteraan psikologis.  Kesejahteraan psikologis menurut Ryff (1995) adalah 

keadaan seseorang yang tidak hanya bebas dari tekanan atau masalah mental 

tetapi keadaan mental yang sehat dan dapat berfungsi secara maksimal.  

      Menurut Prabowo (2017), remaja di Indonesia belum mencapai kesejahteraan 

psikologis yang optimal karena masih munculnya permasalahan yang terjadi. 

Santrock (2002) menjelaskan terdapat beberapa masalah yang riskan pada remaja 

antara lain alkohol, seks bebas, penyalahgunaan narkoba, kenakalan remaja yang 

meliputi kekerasan dan kriminalitas, bunuh diri dan depresi. Riset Kesehatan 

Dasar (Riskesdas) Kementerian Kesehatan Indonesia tahun 2007 sebanyak 4.9% 

remaja yang mengonsumsi miras. Berdasarkan riset Gerakan Nasional Anti Miras 



2 

 

 
 

tahun 2014, jumlah tersebut meningkat signifikan menjadi 23% dari total jumlah 

remaja sekitar 14,4 juta jiwa. (Setyawan, 2015). 

      Selain data dari Riskesdas terdapat pula data dari Badan Koordinasi Keluarga 

Berencana Nasional (BKKBN) pada tahun 2013, anak usia 10-14 tahun telah 

terlibat dalam pergaulan seks bebas sebanyak 4,38%, dan pada anak usia 14-19 

tahun sebanyak 41,8%. Data lain mengatakan bahwa kurang lebih 700.000 pelajar 

perempuan melakukan aborsi di setiap tahunnya. Permasalahan lain seperti 

narkoba pun mengkhawatirkan yaitu sebanyak 921.695 (4,7%) pelajar dan 

mahasiswa adalah pengguna narkoba (Mahardika, 2013). 

      Permasalahan yang terjadi pada remaja tersebut dapat ditangani dengan 

adanya perhatian, kasih sayang, dan penanaman nilai agama serta budi pekerti 

dari orang tua, di mana orang tua merupakan lingkungan terdekat dari seorang 

individu. Lestari (2017) mengungkapkan bahwa peran orang tua sangat diperlukan 

apalagi dalam masa remaja dengan menanamkan nilai dan norma-norma yang 

dapat berpengaruh pada sikap dan mental untuk memilih hal baik dan hal buruk. 

Akan tetapi perhatian dan kasih sayang dari orang tua tidak dirasakan olen 

sebagian remaja yang tinggal di panti asuhan. Remaja yang tinggal di panti 

asuhan merupakan remaja yang tidak dapat tinggal dengan orang tuanya karena 

beberapa alasan. Unicef (2015) menyatakan bahwa anak yang tinggal di panti 

asuhan dapat disebabkan karena kehilangan kedua orang tuanya atau salah satu 

dari mereka, dan adanya keterbatasan ekonomi.  

      Remaja yang tinggal di panti asuhan cenderung mudah mengalami stress 

karena setiap remaja pada dasarnya memiliki kebutuhan yang hendaknya dapat 
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terpenuhi. Saat kebutuhannya tepenuhi secara memadai maka remaja akan 

mendapatkan suatu kepuasan dalam hidup. Perasaan gembira, harmonis, dan 

produktif dirasakan oleh remaja. Namun, saat kebutuhannya tidak terpenuhi maka 

remaja akan merasa kecewa, marah, bahkan frustasi, merasa tidak puas dalam 

hidup yang dapat mempengaruhi kesejahteraan psikologis (Ali dan Asrori, 2011). 

Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Verma (2016) bahwa 

remaja yang tinggal di panti asuhan lebih mudah mengalami stress dibandingkan 

remaja yang tinggal bersama orang tua disebabkan karena remaja membutuhkan 

dukungan dalam pengembangan dirinya. Penelitian lain yang dilakukan di 

Zimbabwe (Hailegiorgis et al., 2018) bahwa 1.258 remaja yatim dilaporkan lebih 

stress, mengalami gangguan psikososial dan memiliki well-being yang rendah. 

      Remaja dengan tingkat kesejahteraan psikologis yang rendah memiliki 

permasalahan interpersonal seperti tidak mampu berhubungan hangat dengan 

orang lain dan melakukan bullying (Walker, 2002). Penelitian lain yang dilakukan 

Beck (dalam Sulistyo, 2011) bahwa remaja dengan kesejahteraan psikologis 

rendah mengalami kesulitan untuk terhindar dari depresi yang membuat 

perubahan perasaan dalam kesedihan dan perasaan negatif, sedangkan penelitian 

yang dilakukan oleh Misero dan Hawadi (2012) menyatakan bahwa remaja 

dengan tingkat kesejahteraan psikologis yang tinggi memiliki kemampuan 

merasakan kebahagiaan, dapat terhindar dari stress, dapat memecahkan masalah 

dengan efektif, dan memiliki komitmen terhadap pencapaian di bidang akademis. 

Penelitian dari Akhtar (2009) juga menambahkan bahwa dengan kesejahteraan 

psikologis yang optimal membantu remaja merasa bahagia dan puas akan 
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hidupnya, menumbuhkan emosi positif, mengurangi depresi, dan meminimalkan 

munculnya perilaku negatif atau permasalahan pada remaja.  

      Tingkat kesejahteraan psikologis seseorang menurut Ryff (1995) dipengaruhi 

oleh beberapa faktor antara lain usia, jenis kelamin, dan budaya. Diener dan 

Seligman (dalam Ullah, 2017) menambahkan faktor kepribadian ikut 

berpengaruh. Taylor (2009) menyatakan dukungan sosial memiliki pengaruh 

terhadap kesejahteraan psikologis seseorang. Faktor lainnya yang mempengaruhi 

adalah religiusitas (Ellison dalam Trankle, 2006).  Berdasarkan beberapa faktor 

tersebut dapat diketahui bahwa religiusitas menjadi salah satu faktor yang 

mempengaruhi kesejahteraan psikologis. Pengertian religiusitas menurut Zakiyah 

Darajat (dalam Risnawita dan Ghufron, 2017) adalah perasaan, pikiran, dan 

motivasi yang mendorong terjadinya perilaku beragama.  

      Remaja yang dalam keadaan aman, tentram, dan tenang, ia terkadang tidak 

merasakan kebutuhan akan Allah. Di sisi lain, saat menghadapai musibah atau 

bahaya, takut gagal atau merasa berdosa, maka Allah akan sangat dibutuhkan. Hal 

demikian disebabkan karena perasaan remaja kepada Tuhan tergantung pada 

perubahan emosi yang sangat cepat (Sururin, 2004). Ketika remaja menyadari arti 

diri yang diberikan oleh Tuhan, maka remaja akan menggunakan masa remajanya 

ke arah yang baik. Pengembangan masa remaja ke arah yang baik tersebut banyak 

dituntun oleh peranan agama dalam kehidupan sehari-hari. Agama berperan dalam 

memenuhi kebutuhan rohani dan ketentraman yang dibutuhkan oleh manusia 

dengan cara beribadah dan mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Agama 

memberikan kerangka moral, sehingga seorang individu mampu membedakan 
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tingkah laku baik dan tidak baik. Agama juga mampu menguatkan sebuah  

perilaku dan memberikan perlindungan rasa aman, terutama bagi remaja yang 

sedang mengenali siapa dirinya dirinya (Adams dan Gullota dalam Desmita, 

2010).  

      Seseorang dengan tingkat religiusitas yang tinggi adalah individu yang secara 

keseluruhan pribadi diarahkan kepada sang pencipta dengan memuaskan, dan 

tertinggi yaitu Tuhan (Jalaluddin, 2005). Sedangkan seseorang dengan tingkat 

religiusitas yang rendah cenderung merasa tidak puas akan hidupnya, merasa 

kesepian, dan berperilaku tidak sesuai dengan ajaran agamanya (Koenig, Kvale, 

dan Ferrel., 1988).  

      Remaja yang tinggal di panti asuhan diharapkan memiliki tingkat religiusitas 

yang tinggi, karena dengan adanya religiusitas yang tinggi seseorang lebih mampu 

dalam memahami kejadian yang terjadi di kehidupannya dengan positif sehingga 

membuat hidupnya lebih bermakna (Bastaman dalam Rendra, 2000). Adanya 

makna hidup tersebut menimbulkan perasaan dan pengalaman sejahtera secara 

psikologis yang membuat seseorang mengalami perkembangan diri, dapat 

menguasai hambatan dan tantangan hidup karena merasa dekat dan meyakini 

adanya Allah. 

      Peneliti telah melakukan wawancara kepada seorang remaja yang tinggal di 

salah satu panti asuhan dan pengurus panti asuhan di Solo. Wawancara tersebut 

didapatkan hasil bahwa masih terdapat beberapa remaja yang melakukan 

pelanggaran terhadap peraturan yang ditetapkan oleh panti asuhan. Pelanggaran 

tersebut seperti merokok secara diam-diam, berkelahi dengan teman satu panti, 
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pulang di atas jam malam panti asuhan, dan berusaha meninggalkan panti asuhan 

tanpa berpamitan. Permasalahan yang terjadi tersebut dapat disimpulkan bahwa 

kesejahteraan psikologis remaja yang tinggal di panti asuhan masih rendah. 

      Penelitian tentang hubungan antara religiusitas dengan kesejahteraan 

psikologis pernah dilakukan oleh Ross (dalam Trankle, 2006) menemukan tingkat 

stres yang lebih rendah ada pada individu yang religius. Individu yang religius 

tidak mengalami stres atau kurang mengalami stres tersebut dipahami sebagai 

pencapaian kesejahteraan psikologis. Penelitian lain yang dilakukan oleh Ellison 

(dalam Trankle, 2006) menemukan adanya keterkaitan antara religiusitas dengan 

kesejahteraan psikologis, di mana pada individu dengan religiusitas yang kuat 

memiliki kesejahteraan psikologis yang lebih tinggi dan semakin rendah hal 

negatif yang dirasakan dari pengalaman mengguncangkan yang pernah terjadi 

dalam hidup.  

      Berdasarkan data di atas, peneliti tertarik untuk mengetahui apakah ada 

hubungan religiusitas (religiosity) dengan kesejahteraan psikologis (psychological 

well-being) pada remaja yang tinggal di panti asuhan. Maka peneliti tertarik 

melakukan penelitian yang memiliki judul “Hubungan Religiusitas dengan 

Kesejahteraan Psikologis pada Remaja yang Tinggal Panti Asuhan” 

 

B. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui hubungan antara religiusitas dan kesejahteraan psikologi pada 

remaja yang tinggal di panti asuhan yayasan Muhammadiyah. 
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2. Mengetahui tingkat religiusitas remaja yang tinggal di panti asuhan Yayasan 

Muhammadiyah. 

3. Mengetahui tingkat kesejahteraan psikologis remaja yang tinggal di panti 

asuhan Yayasan Muhammadiyah 

4. Mengetahui Sumbangan Efektif (SE) religiusitas dengan kesejahteraan 

psikologis. 

 

C. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan 

peneliti tentang teori-teori yang telah ada di bidang kesejahteraan 

psikologi. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam dunia 

Pendidikan dan dapat dijadikan referensi untuk peneliti lain dengan 

permasalahan yang lebih luas. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Fakultas Psikologi 

      Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu 

pengetahuan terkait mata kuliah psikologi dan dapat digunakan sebagai 

referensi 

b. Bagi Panti Asuhan 

      Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai 

kesejahteraan psikologis para remaja yang tinggal di panti asuhan. 
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Dengan adanya hal tersebut, diharapkan panti dapat meningkatkan 

pendampingan dan pemenuhan kebutuhan psikologis remaja yang tinggal 

di panti asuhan. 

c. Bagi Remaja 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada remaja 

yang tinggal di panti asuhan tentang pentingnya religiusitas yang 

berhubungan dengan tercapainya kesejahteraan psikologis remaja. 

d. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai referensi 

dalam penelitian selanjutnya yang  berkaitan dengan tema religiusitas 

maupun kesejahteraan psikologis. 

       

 

  

 




