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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

      Seorang anak merupakan aset untuk meneruskan cita – cita perjuangan 

bangsa. Mereka harus dibina dan dikembangkan seoptimal mungkin agar 

memperoleh semua kesejahteraanya. Keluarga sangat memiliki peran penting 

dalam mendampingi peran mental anak (Dewi & Henu, 2015).  

      Ada beberapa orang yang kurang beruntung sehingga menjalani hidupnya 

sebatang kara. Panti Asuhan merupakan salah satu tempat pilihan individu dengan 

latar belakang yang sama. Latar belakang yang sama terdapat banyak cerita dan 

pelajaran antar anak panti yang membuat mereka kuat antara satu dengan yang 

lain. Anak panti asuhan memang tidak seberuntung anak yang memiliki keluarga, 

namun mereka adalah anak yang hebat karena kehidupan di panti mengajarkan 

mereka mandiri dan saling menghargai (Herawati, 2018) 

      Menurut Marwati, Prihartanti dan Hertinjung (2015) penghuni panti asuhan 

adalah anak - anak yang memiliki permasalahan dalam keluarga, seperti tidak 

mengenal orang tua sejak lahir ataupun berasal dari keluarga yang kurang mampu. 

Menurut Anwar (2015) pertikaian, bencana alam, perceraian, faktor ekonomi dan 

berbagai faktor lainnya juga menyebabkan mereka harus menjalani kehidupan di 

panti asuhan. Hakikat dari panti asuhan sendiri adalah memuliakan kehidupan 

seseorang yang tidak seberuntung yang lain, hal tersebut bisa disebabkan karena 

faktor ekonomi, tidak mempunyai orang tua, faktor kemiskinan, dan lain-lain. 

Panti asuhan merupakan salah satu cara untuk mengatasi masalah masa depan 
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anak – anak yang terlantar, tidak mampu dan berasal dari keluarga bermasalah. 

Kehidupan panti asuhan membuat mereka pesimis akan masa depan, sehingga 

timbul perasaan tidak memiliki kemampuan dan keterampilan yang menyebabkan 

unhappiness pada remaja panti asuhan. Keluarga merupakan tempat pertama anak 

untuk membentuk kemampuan dan mendapatkan sebuah pengalaman. Hal 

tersebut merupakan salah satu kebutuhan psikologis yang mempengaruhi perilaku 

individu di kehidupan sehari – hari. 

      Anwar (2015) mengatakan mereka yang sejak kecil dirawat oleh pengasuh di 

panti asuhan merasa tidak memiliki kepercayaan diri dan harga diri yang kuat 

sehingga mereka akan menarik diri dari orang lain. Pengasuhan masal tersebut 

membuat mereka kurang mendapatkan kasih sayang sepenuhnya, sehingga kurang 

adanya kesempatan mendapatkan model untuk mengidentifikasi pemahaman 

terhadap dirinya sendiri. 

      Kurangnya peran pengasuh dalam menggantikan fungsi keluarga akan 

membuat anak panti asuhan kurang memiliki happiness dan cenderung 

bermasalah. Hasil penelitian Fitri dan Amna (2016) menemukan bahwa kebutuhan 

sandang, pangan, papan, pendidikan dan keterampilan anak panti sudah terpenuhi 

namun mereka sering merasa kurang dalam hal kasih sayang yang dibutuhkan. 

Pengalaman hidup tersebut akan mempengaruhi penilaian remaja terhadap dirinya 

sendiri. 

      Menurut Santrock (2003) usia remaja adalah 10-22 tahun. Vinayak dan Judge 

(2018) mengatakan bahwa masa remaja adalah masa kekacauan dan masa yang 

menjadi fokus tentang keadaan fisik dan kesejahteraan psikologisnya. 
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Kesejahteraan psikologis merupakan aspek penting bagi pertumbuhan dan 

perkembangan remaja. Said (2015) mengatakan remaja membutuhkan ketenangan, 

cinta dan kasih sayang, diterima dan dihargai oleh orang sekitar, kesempatan 

mengembangkan potensi, arahan dan bimbingan serta pendidikan. 

      Sarwono (2012) mengatakan bahwa masa remaja awal merupakan fase 

peralihan individu, individu akan mengalami perubahan fisik dan emosionalnya, 

sehingga mereka akan mengalami kebingungan. Remaja harus lebih mandiri dan 

bertanggung jawab. Masa remaja madya, mereka sudah mampu menemukan jati 

dirinya dan mampu memantapkan keraguannya sedangkan masa remaja akhir, 

mereka sudah mengetahui tujuan hidupnya (Prabadewi & Widiasavitri, 2014). 

      Kondisi remaja yang sedang mengalami banyak tekanan tersebut akan lebih 

berat dirasakan oleh remaja yang tidak memiliki kedua orang tua atau yatim piatu. 

Mereka tidak memiliki model, sumber kasih sayang dan perlindungan yang 

harusnya diterima untuk menghadapi tekanan di masa tersebut yaitu dari keluarga 

(Dewi & Henu, 2015). 

      Hartini (2016) dalam penelitiannya pada anak Panti Asuhan Putra Immanuel 

Surabaya, mereka cenderung kesulitan dalam hal penyesuaian sosial. Salah satu 

hal yang harus dipenuhi agar bisa menyesuaikan diri yaitu dengan kebutuhan 

psikologis. Anak panti asuhan memiliki masalah psikologis dengan karakter 

kepribadian pasif, cemas, menarik diri, penuh ketakutan, inferior, apatis dan 

mudah putus asa. 

      Hasil penelitian yang dilakukan oleh Aesijah, Prihartanti, dan Pratisti (2016) 

pada remaja panti asuhan yatim piatu Daarul Hadlonah Kendal menunjukkan 
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bahwa secara emosional, penghuni panti termasuk dalam kondisi kurang sejahtera. 

Beberapa emosi negatif seperti sedih 100% dirasakan oleh remaja panti asuhan, 

marah 57,89%, jengkel 84,21%, kurang percaya diri 21,05%, sulit belajar 5,26% 

dan hal lain sebesar 26,32%. Sedangkan emosi positif seperti senang 36,84%, 

menerima 10,53% dan harapan positif hanya sebesar 5,26%. 

      Studi yang dilakukan di Cina mengenai kesejahteraan psikologis anak yatim 

piatu dengan menggunakan 1625 sampel yang berusia 6 sampai 18 tahun 

mengungkapkan bahwa anak-anak yatim piatu cenderung lebih rentan memiliki 

kesejahteraan psikologis lebih buruk daripada kelompok perbandingan 

(Hailegiorgis, Berheto, Sibamo, Asseffa, Tesfa dan Fitsum Birhanu, 2018). 

      Studi lain yang dilakukan di Cina yang membandingkan kesejahteraan 

psikologis antara anak yatim dan non-anak yatim, hasilnya menunjukkan bahwa 

anak-anak yatim memiliki harga diri yang lebih rendah, kualitas hidup yang lebih 

rendah dan lebih tertekan daripada non-anak yatim (Hailegiorgis,  dkk, 2018).            

      Ali & Asrori (2012) juga mengatakan bahwa terpenuhinya kebutuhan 

psikologis tersebut akan membuat remaja memperoleh kepuasan hidup. Tidak 

hanya kepuasan hidup tetapi hal tersebut juga akan membentuk kesejahteraan 

dalam dirinya. Kesejahteraan yang tidak terpenuhi, akan mengganggu 

pertumbuhan dan perkembangan remaja, salah satunya yaitu evaluasi atas 

pengalaman–pengalamannya yang disebut dengan kesejahteraan psikologis. 

      Sagone & Caroli (2014) mengatakan bahwa remaja yang memiliki tingkat 

kesejahteraan tinggi, cenderung lebih sedikit mengalami peristiwa negatif 

dibandingkan dengan remaja yang memiliki tingkat kesejahteraan rendah. Sebuah 
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penelitian mengenai Tingkat Psychological Well-Being Pada Remaja Di Panti 

Sosial Bina Remaja Yogyakarta yang dilakukan oleh Sari (2015) menunjukan 

bahwa sebanyak 70% remaja yang tinggal disana memiliki tingkat kesejahteraan 

psikologis yang tinggi. Kemudian sebanyak 26,7% memiliki tingkat dalam 

kategori sedang dan sebanyak 3,3% dalam tingkat kategori rendah. Rendahnya 

tingkat psychological well-being tersebut dapat disebabkan karena tidak mampu 

menerima pengalaman hidupnya yang buruk dan tidak mampu menyesuaikan diri 

dengan lingkungan sehingga remaja sulit mengatur dan menentukan masa 

depannya. 

      Hakikat dari kesejahteraan psikologis adalah kondisi kualitas hidup individu 

yang dipengaruhi oleh berbagai faktor untuk mencapai kebahagiaan. Ryff (1989) 

mengatakan bahwa kesejahteraan psikologis adalah kemampuan seseorang dalam 

berkomunikasi yang baik dengan orang, menerima diri apa adanya, beradaptasi 

dengan lingkungan, mengendalikan lingkungan sekitar, menentukan tujuan hidup, 

dan merealisaskan potensi yang dimilikinya dengan berkelanjutan. Kemampuan 

tersebut dapat dimaksimalkan apabila seseorang mampu memfokuskan dirinya 

pada aktualisasi diri, pengakuan terhadap diri sendiri dan merealisasikan potensi 

sehingga dapat berfungsi dengan baik dan tercapainya kebahagiaan. Aspek 

Kesejahteraan Psikologis menurut Ryff (1989) ada enam yaitu : penerimaan diri, 

hubungan positif dengan orang lain, otonomi, penguasaan lingkungan, tujuan 

hidup dan pertumbuhan pribadi. 

      Penelitian kesejahteraan psikologis dilakukan pertama kali oleh Ryff tahun 

1989. Ryff (1989) menggambarkan kesehatan psikologis individu berdasarkan 
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pemenuhan kriteria fungsi psikologi positif. Individu dapat berkembang sebagai 

manusia seutuhnya sehingga memberikan manfaat bagi lingkungannya. Semakin 

tinggi kesejahteraan psikologis seseorang,  tantangan yang dihadapinya akan 

berubah menjadi kesempatan dalam menunjukan aktualisasi dirinya (Ilhamuddin, 

Muslihati & Handarini, 2017). 

      Salah satu faktor kesejahteraan psikologis adalah optimisme. Carver dan 

Scheier (2014) mengatakan bahwa optimisme merupakan aspek kepribadian yang 

secara inheren bersifat kognitif seperti harapan akan masa depan yang 

membuatnya sangat  menarik. Penelitian mengenai optimisme yang dilakukan Ho-

Cha (dalam Ilhamuddin, Muslihati & Handarini, 2017) menyatakan bahwa aspek 

kepribadian yaitu optimisme memiliki pengaruh yang besar terhadap 

kesejahteraan psikologis. 

       Perez (2012) menyebutkan faktor dari kesejahteraan psikologis yaitu kognitif 

yang artinya individu yang memiliki penerimaan diri dan martabat, optimis, 

motivasi, sikap umum terhadap kehidupan dan tantangan sebagai variabel penting 

dalam pemahaman kesejahteraan psikologis. Mishra (2013) mengemukakan 

bahwa terdapat hubungan sebab akibat antara optimisme dengan kesehatan fisik 

atau kesejahteraan dikarenakan orang yang optimis memiliki strategi koping yang 

lebih efektif ketika menghadapi stres dibandingkan orang yang pesimis. 

      Penelitian Harpan (dalam Ilhamuddin, Muslihati & Handarini, 2017) 

mengenai pusat kendali, optimisme dan kesejahteraan psikologis remaja, yang 

berperan terhadap kesejahteraan psikologis yaitu pusat kendali dan optimisme. 
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Peningkatan pusat kendali dan optimisme akan meningkatkan kesejahteraan 

psikologis seseorang. 

      Optimisme juga meningkatkan kesehatan psikologis yang diharapkan 

mempengaruhi perilaku individu ke arah yang positif. Individu yang optimis 

selalu menghadapi segala sesuatu dengan positif, sehingga hal tersebut akan 

membantunya untuk menghadapi tantangan hidup. Menurut Cousins, Tomlinso, 

Cohen, dan McMurtry (2016) emosi positif dari optimisme dapat meningkatkan 

fleksibilitas kognitif, memperluas perhatian, meminimalkan emosi negatif, dan 

mempromosikan ketahanan dalam menanggapi kesulitan. 

      Shaheen, Andleeb, Ahmad dan Bano (2014) mengatakan bahwa individu 

dengan optimisme yang tinggi akan memiliki harapan positif terhadap setiap 

masalah, sehingga mereka cenderung tidak terkena gangguan mental dan fisik 

karena tidak terdapat ketegangan dan kecemasan. Seseorang yang memiliki 

optimisme rendah menurut Shaheen, Andleeb, Ahmad dan Bano (2014) kurang 

mampu dalam menghadapi kesulitan karena mereka tidak tertarik akan sebuah 

tantangan. 

      Penelitian yang dilakukan oleh Schulz, Bookwala, Knapp, Scheier dan 

Williamson (dalam Kivimaki dkk. 2005) menyatakan bahwa seseorang yang 

pesimis cenderung memiliki kelangsungan hidup yang lebih tidak terarah daripada 

seseorang yang optimis. Remaja yang kurang optimis lebih mempengaruhi dalam 

hal negatif, depresi, putus asa, bahkan hingga keinginan bunuh diri, 

penyalahgunaan zat, kemarahan, dan memiliki kesehatan yang lebih buruk (dalam 

Cousins, Cohen & Venable, 2014) 
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      Sengendo juga melakukan penelitian dengan mewawancarai 169 anak yatim 

dan 24 non-anak yatim, hasilnya menunjukkan bahwa anak-anak yatim memiliki 

skor depresi signifikan lebih tinggi dan optimisme yang lebih rendah tentang masa 

depan dibandingkan non-anak yatim (dalam Hailegiorgis,  dkk, 2018). Remaja 

panti asuhan cenderung kurang memiliki optimisme dikarenakan mereka kurang 

memperoleh kasih sayang yang seharusnya berasal dari keluarganya. Mereka 

kurang mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan potensinya sehingga 

kebutuhan psikologisnya kurang terpenuhi. Dengan tidak terpenuhinya kebutuhan 

psikologis tersebut akan mempengaruhi kepuasan hidup mereka. 

      Kebutuhan psikologis remaja panti asuhan bisa terpenuhi dengan salah satu 

bekal yaitu optimisme. Bekal optimisme yang dimiliki remaja panti asuhan, akan 

membantu mereka memandang suatu masalah dari sisi positifnya serta akan 

memiliki kesejahteraan, kesehatan fisik maupun psikologis dan kebahagiaan. 

Optimisme yang dimiliki remaja panti asuhan bisa membantu mereka memperoleh 

prestasi yang baik untuk menghadapi stigma negatif masyarakat maupun 

permasalahan di kehidupannya. 

      Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang dialami remaja di panti 

asuhan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan rumusan 

masalah “bagaimana hubungan optimisme terhadap kesejahteraan psikologis 

(psychological well–being) pada remaja di panti asuhan?”. Melihat dari rumusan 

masalah tersebut, peneliti ingin meneliti lebih lanjut dengan judul “Hubungan 

Optimisme terhadap Kesejahteraan Psikologis (Psychological Well–Being) 

pada Remaja di Panti Asuhan” 
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B. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui hubungan optimisme dengan kesejahteraan psikologis pada 

remaja di panti asuhan 

2. Untuk mengetahui tngkat optimisme pada remaja di panti asuhan 

3. Untuk mengetahui tngkat kesejahteraan psikologis pada remaja di panti 

asuhan 

 

C. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada : 

1. Bagi remaja di Panti Asuhan 

      Diharapkan dari penelitian ini memberikan gambaran bagi subjek 

mengenai keterkaitan antara optimisme dengan kesejahteraan psikologis, 

sehingga remaja disana dapat meningkatkan optimismenya untuk mencapai 

kesejahteraan psikologis. 

2. Bagi Pengasuh di Panti Asuhan 

      Diharapkan dari penelitian ini memberikan informasi bagi pengasuh 

mengenai keterkaitan antara optimisme dengan kesejahteraan psikologis pada 

remaja di Panti asuhan, sehingga lebih memperhatikan kebutuhan anak-anak 

panti asuhan. 

3. Bagi peneliti selanjutnya 

      Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan pijakan untuk 

pengembangan penelitian-penelitian dengan tema yang serupa.




