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KATA SAMBUTAN PENYELENGGARA 

 

Salam Sejahtera bagi kita sekalian, Shalom.  

Seminar nasional dan call papers bertajuk “Merajut Keragaman Untuk Mencapai 

Kesejahteraan Psikologis dalam Konteks Society 5.0”  kita selenggarakan dengan kerjasama 

antara Fakultas Psikologi Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) dengan Asosiasi 

Psikologi Kristiani – (APK) Indonesia,  dalam rangka menyambut Dies Natalis Fakultas 

Psikologi ke 20th. Fakultas Psikologi UKSW  pertama kali berdiri pada tanggal 23 Juni 1999; 

dan hingga saat ini telah memiliki 2 program studi yaitu S1 dan S2. Usaha yang berkelanjutan 

dari tahun ke tahun oleh seluruh pihak di fakultas dan program studi, telah memampukan 

Program S1 terakreditasi dengan peringkat A. Sebagai bagian dari semangat untuk terus 

berkontribusi bagi kemajuan perkembangan psikologi di Indonesia, Fakultas Psikologi 

mengundang para ilmuan di Indonesia untuk membagikan hasil-hasil riset dan pemikiran terbaik 

mereka melalui seminar ini. Demi tercatatnya kajian-kajian ilmiah yang ada, proceeding ini 

diterbitkan agar pemikiran-pemikiran maupun hasil riset yang telah disampaikan dalam seminar 

dapat dinikmati oleh kalangan yang lebih luas.  

Tema ini secara spesifik diangkat, dengan melihat kenyataan bahwa Indonesia memiliki 

kekayaan keragaman baik dari segi budaya, bahasa, agama, serta latar belakang kehidupan yang 

lain. Keberagaman ini bagaikan memiliki dua sisi mata uang, yang bila bisa dimanfaatkan 

dengan maksimal akan memperkaya kekayaan pengalaman kehidupan individu, mendorong 

individu untuk belajar lebih fleksibel terhadap perubahan dan perbedaan serta mengembangkan 

pribadi yang kuat mental dan kaya pengalaman. Namun sebaliknya, keberagaman juga dapat 

menjadi ancaman apabila individu gagal mensikapinya dengan positif dan tepat; menimbulkan 

kesalahpahaman, syak wasangka bahkan perpecahan. Sementara itu, perkembangan peradaban 

manusia telah sampai pada titik saat kemajuan teknologi, utamanya teknologi informasi yang 

berintegrasi dengan internet, memunculkan teknologi digital, wireless, bigdata yang 

memunculkan berbagai exponential techology seperti: a) artificial intelligence, augmented 

reality 3D printing dan robotics, b) biotechnology c) nano technology, material baru, an 

fabrikasi digital, d) networks & computing systems (cloud, big data, IoT) (Diamandis, 2012). 
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Semua kemajuan ini menimbulkan disrupsi baru, memaksa masyarakat harus siap dengan sistem-

sistem baru, pola komunikasi dan interaksi yang baru, sistem bertransaksi yang baru yang  

berubah dengan pesat, yang mempengaruhi berbagai macam aspek kehidupan di masyarakat, 

yang saat ini dikenal dengan konteks masyarakat 5.0. Semua hal ini perlu dikaji dari berbagai 

sisinya, agar kita bisa mengantisipasi dan menyikapi dengan bijak sehingga dapat tercapai 

kesejahteraan psikologis setiap individu di Indonesia.  

Seminar dan Call papers ini diikuti oleh 132 peserta, terdiri dari guru, dosen, utusan 

gereja, mahasiswa, peneliti, maupun praktisi, yang berasal dari berbagai daerah antara lain: Jawa 

Tengah, Yogyakarta, Jakarta, Makasar, Kupang, Manado, Surabaya dan lainnya. Harapan kami 

apa yang kita diskusikan dalam seminar ini dapat meningkatkan pengetahuan kita, dan pada 

akhirnya dapat bermanfaat bagi setiap orang yang kita layani.  

Secara khusus ucapan terimakasih disampaikan kepda APK dan HIMPSI yang telah 

menjadi mitra kami dalam menyelenggarakan kegiatan ini serta kepada UKSW yang telah 

mendukung sepenuhnya terhadap kegiatan ini. Ucapan terimakasih sebesar-besarnya juga 

disampaikan kepada segenap panitia di bawah koordinasi dari Ibu Dr. Christiana Hari 

Soethjiningsih, MS dan Ibu Dr. Susana Prapunoto, M-Psy; didukung oleh Ibu Krismi Ambarwati 

M.Psi maupun Bapak Prof. Dr. Sutarto Wijono, MA beserta para dosen, karyawan, maupun para 

mahasiswa Fakultas Psikologi UKSW yang telah bekerjakeras mewujudkan terselenggaranya 

kegiatan ini.  

Akhir kata, semoga Proceedings ini bermanfaat dan apabila ada kesalahan-kesalahan 

tertentu yang tidak kami sengaja dalam penerbitan proceeding ini, kami mohon maaf sebesar-

besarnya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. 

 

Hormat kami,  

 

 

Berta Esti Ari Prasetya, S.Psi., M.A. 

Dekan Fakultas Psikologi UKSW 
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KATA PENGANTAR 

Keragaman, Kemajemukan adalah keistimewaan yang Tuhan berikan kepada bangsa 

Indonesia. Sekitar 250 juta jiwa, 17.000 pulau, 714 suku dan lebih dari 1.100 bahasa lokal, 

Indonesia termasuk urutan ke empat Negara dengan jumlah populasi terbesar di dunia. Kondisi ini 

tentu membawa implikasi pada kemungkinan terjadinya pergesekan terkait persoalan budaya, 

suku, agama, bahasa, sosial-ekonomi, maupun persoalan lain terkait dengan persoalan hukum, dsb. 

Hal ini telah disadari oleh pujangga kita, Mpu Tantular yang kemudian menuliskan konsepnya 

dalam buku Sutasoma yaitu “Bhineka Tunggal Ika”.  

Kehadiran revolusi industri 4.0 semakin meningkatkan tantangan kesatuan. Kebersamaan 

membangun persatuan di tengah keragaman, bukan sesuatu yang otomatis terjadi. Hal ini 

menuntut masyarakat 5.0 menyikapi keragaman ini dengan  merajut keragaman untuk 

mewujudkan kasih, antara lain untuk mencapai kesejahteraan psikologis. Dengan demikian 

perbedaan, keragaman bukan sebagai pemisah melainkan sebagai kekayaan bangsa yang tiada 

nilainya. Prosiding ini merupakan sumbangan pemikiran dari 49 Penulis Artikel yang telah hadir 

dan berperan serta mempresentasikan gagasan terbaiknya. 

Saya mengucapkan terimakasih kepada Ibu Berta Esti Ari Prasetya, S.Psi, MA (Dekan 

Fakultas Psikologi – UKSW), Bapak Prof. Dr. Marthen Pali, M.Psi., (Ketua Asosiasi Psikologi 

Kristiani), Bapak Yusak Novanto, SPsi, MSi. (Sekretaris Asosiasi Psikologi Kristiani) yang telah 

memfasilitasi dan mendukung penuh penyelenggaraan Seminar & Call for Papers Jumat, 2 

Agustus 2019. Ucapan terimakasih tidak terhingga kami haturkan kepada Prof. Virgo Handojo, 

Ph.D, CFLE. (dari California Baptist University), dan Ibu Eunike Sri Tyas Suci, PhD, Psikolog 

(Ketua Asosiasi Psikologi Kesehatan – HIMPSI) yang telah menghantar Seminar dan Call for 

Papers Nasional “ Merajut Keragaman untuk Mencapai Kesejahteraan Psikologis dalam Konteks 

Masyarakat 5.0.”.  

Terimakasih atas kesediaan para Reviewers Call for Papers Dr.  Christiana Hari 

Soetjiningsih, M.Si, Bapak Prof. Dr. Sutarto Wijono, MA, Ibu Krismi Ambarwati, M.Psi  

meluangkan waktu dan pikiran agar Proceedings ini dapat terbit. Ucapan terimakasih juga saya 

sampaikan kepada Bapak Timotius Iwan Susanto, S.Psi.  yang telah mendukung desain Cover 

buku Proceeding. Terimakasih juga kepada sdri. Hanny Yuliana Agnes Sesa, S.Psi., Claudya 

S.Soulisa, S.Pd., Indah Lestari, S.Kep. dan Joanne Marrijda Rugebregt, S.Psi. yang telah banyak 
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mendukung proses editing teknis buku Proceedings ini.  Kiranya buku ini dapat bermanfaat bagi 

perjalanan bangsa Indonesia mengarungi Era Digital. Tuhan memberkati. 

 

Salam sejahtera,  

 

Dr. Susana Prapunoto, MA-Psy 

Editor 
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Gambaran Psychological Well-Being pada Remaja Akhir Yang Memiliki Anak Sebelum 

Nikah 

 

Ayu Wasti Kurniawati  

Krismi Diah Ambarwati 

 

Fakultas Psikologi  - Universitas Kristen Satya Wacana 

Email: ayukurnia97.ak@gmail.com 

 

Abstrak 

Memiliki anak sebelum menikah akan menimbulkan permasalahan yang mengarahkan pada 

situasi sulit dan membuat individu mengalami tekanan baik dari dalam diri maupun dari 

lingkungannya. Penelitian ini bertujan untuk mengetahui gambaran Psychological Well-Being 

pada remaja akhir yang memiliki anak sebelum menikah. Partisipan terdiri dari empat orang 

remaja akhir yang memiliki anak sebelum menikah. Pendekatan dalam penelitian ini 

menggunakan metode kualitatif dengan desain penelitian fenomenologi. Dalam penelitian ini 

didapatkan bahwa gambaran Psychological Well-Being  dapat dilihat dari para partisipan yang 

dapat menerima keadaan mereka yang memiliki anak sebelum menikah meskipun awalnya 

keempat partisipan memiliki respon negatif dan tertekan dengan kondisi kehamilan yang mereka 

alami namun mereka dapat mengatasi hal tersebut dengan melakukan strategi  coping. Para 

partisipan juga mampu menyesuaikan serta mengelola berbagai peran yang mereka miliki 

dengan baik. Keempat partisipan mampu mandiri serta mengarahkan diri mereka untuk membuat 

perencanaan dan tujuan hidup. Selain itu, partisipan dapat menjalin hubungan yang positif 

dengan orang lain walaupun awalnya mereka memiliki hubungan yang kurang baik. Hal-hal lain 

yang mempengaruhi Psychological Well-Being pada remaja akhir yang memiliki anak sebelum 

menikah adalah dukungan sosial yang membuat partisipan mempunyai sikap positif dan lebih 

bersyukur dalam menjalani hidup mereka. Para partisipan juga lebih mendekatkan diri pada 

Tuhan agar diberi kekuatan dalam menjalani hidup. 

 

Kata kunci: Psychological Well-Being, Remaja, Memiliki anak sebelum menikah 
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Pendahuluan 

Satu hal yang tidak bisa dihindari dari kehidupan remaja yaitu, selama remaja kehidupan 

remaja lebih dominan dengan masalah seksualitas (Santrock, 2007).  Permasalahan seksual 

terjadi karena remaja memiliki minat untuk membina hubungan dengan lawan jenis mereka. 

Menurut Sarwono (2006) hal tersebut dikatakan normal karena pada saat remaja perubahan-

perubahan hormonal pada remaja meningkatkan hasrat seksual (libido seksualitas) remaja. 

Peningkatan hasrat seksual membutuhkan penyaluran dalam berbagai bentuk perilaku seksual 

salah satunya adalah hubungan seksual. 

Sari (2008) mengatakan bahwa hubungan seksual sebelum menikah adalah hubungan 

seksual yang dilakukan oleh sepasang insan yang belum terikat oleh tali pernikahan. Hubungan 

tersebut dapat mengakibatkan kehamilan yang tidak diinginkan pada remaja.  Fenomena remaja 

hamil sebelum menikah merupakan kejadian yang memprihatinkan dan masih sering terjadi.  

Pada usia remaja seharusnya remaja dapat melakukan berbagai aktivitas positif untuk masa 

depannya seperti mengembangkan presetasi dibidang akademik maupun non akademik, 

memperluas jaringan sosial, mempersiapkan karir, dan mencari pengalaman guna 

mempersiapkan kehidupan yang matang (Haningrum, Lilik, & Agustin, 2014). 

Fenomena kehamilan banyak dijumpai pada mahasiswa, hal ini sesuai dengan data yang 

dimiliki oleh BKKBN bahwa kasus mahasiswi yang hamil di luar nikah meningkat setiap tahun.  

Seorang mahasiswa biasanya berumur 18 sampai 25 tahun, tahap ini digolongkan pada masa 

remaja akhir sampai masa dewasa awal, dan dilihat dari segi perkembangan, tugas 

perkembangan pada usia mahasiswa ini ialah pemantapan pendirian hidup (Yusuf, 2012). 

Kehamilan pra nikah pada remaja juga banyak ditemui di kota Yogyakarta.  Hal tersebut 

dibuktikan oleh data Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2015, yakni 

terdapat 976 remaja melakukan persalinan akibat adanya kehamilan pra nikah.  Data tersebut 

ditemukan di lima kabupaten atau kota Yogyakarta, seperti di kota Yogyakarta, Bantul, Sleman, 

Gunungkidul, dan Kulon Progo.  Kehamilan remaja sebelum menikah di kota Yogyakarta terjadi 

sebanyak 228 kasus, Bantul sebanyak 276 kasus, Sleman sebanyak 219 kasus, Gunungkidul 

sebanyak 148 kasus, dan Kulon Progo sebanyak 105 kasus (Kresna, 2016).   

Kehamilan remaja sebelum menikah memiliki dampak yang dapat membuat remaja 

menderita depresi, kecemasan, frustrasi dan agresi lebih tinggi dibandingkan kehamilan pada 

orang dewasa (Pousada, Arroyo, Hidalgo, Lopez & Chedraui 2010).  Pada penelitian yang 
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dilakukan oleh Malik, Astuti, & Yulianti (2016), tekanan-tekanan yang dialami remaja berasal 

dari dalam dirinya sendiri (perasaan bersalah, malu, menyesal, marah) dan juga dari 

lingkungannya (dikucilkan, dipergunjingkan). Selain itu Malik, dkk mengemukakan keputusan-

keputusan yang diambil remaja sebagai mechanism coping terhadap tekanan yang dialami pun 

beragam, seperti: aborsi, percobaan bunuh diri, memberikan bayinya pada kerabat, hingga 

menikah.  Perjalanan yang akan dilalui remaja akan mengubah seluruh hidupnya, karena remaja 

harus menerima kenyataan bahwa mereka telah hamil dan berubah statusnya menjadi seorang ibu 

dan istri sekaligus dalam usia muda. Hal tersebut akan menjadi sulit terjadi jika remaja belum 

mempunyai kesiapan dan penerimaan diri untuk melakukan tugas dan tanggung jawab menjadi 

seorang ibu. Menurut pandangan di kalangan masyarakat perempuan yang hamil sebelum 

menikah merupakan pelanggaran norma. Stigma yang ada pada masyarakat akan membuat 

individu yang hamil sebelum menikah menjadi tertutup dan menyembunyikan kehamilannya dari 

orang sekitar. 

Selain itu menurut Eddy (2009) secara psikologis, remaja belum siap untuk bertanggung 

jawab dan berperan sebagai istri, partner seks dan menjadi ibu.  Pada remaja yang hamil di luar 

nikah mengalami sebuah kecemasan terhadap nasib masa depan janin yang ada di dalam 

kandungannya, sehingga jelas bahwa pernikahan remaja karena hamil di luar nikah 

menyebabkan imbas negatif terhadap kesejahteran psikologis serta kepribadian mereka.  

Ryff (2008) menekankan dua poin utama dalam menjelaskan psychological well-being atau 

kesejahteraan psikologis. Pertama kesejahteraan yang menekankan pada proses pertumbuhan dan 

pemenuhan individu yang sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Poin kedua adalah 

eudaimonic, yang menekankan pada pengaturan yang efektif dari sistem fisiologis untuk 

mencapai suatu tujuan. Di dalam psychological well-being terdapat enam aspek menurut Ryff 

(2008) yaitu (1) Penerimaan Diri (Self-Acceptance) merupakan inti dari kondisi well-being yang 

dicirikan dengan aktualisasi dan dapat berfungsi secara optimal, kedewasaan serta penerimaan 

terhadap diri dan kehidupan yang sudah dilewatinya. (2) Hubungan Positif dengan Orang Lain 

(Positive Relations with Others) dapat dioperasionalkan ke dalam tinggi rendahnya kemampuan 

seseorang dalam membina kehangatan dan hubungan saling percaya dengan orang lain, 

mempunyai empati yang kuat, mampu mencintai secara mendalam dan bersahabat. (3) 

Kemandirian/Otonomi (Autonomy) menekankan pada kemampuan individu untuk mengarahkan 

diri sendiri, kemandirian, dan mengatur tinglah .(4) Penguasaan Lingkungan (Environmental 
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Mastery) kemampuan menciptakan lingkungan yang sesuai dengan kondisi fisiknya. 

Kemampuan ini dipengaruhi oleh kedewasaan seseorang khususnya kemampuan seseorang 

untuk memanipulasi dan mengontrol lingkungan yang kompleks melalui aktivitas mental dan 

fisik.(5) Tujuan Hidup (Purpose in Life) dapat dioperasionalkan dalam tinggi rendahnya 

pemahaman individu akan tujuan dan arah hidupnya. (6) Pertumbuhan Pribadi (Personal 

Growth) dapat dioperasionalkan dalam tinggi rendahnya kemampuan seseorang untuk 

mengembangkan potensi diri secara berkelanjutan dan lebih menekankan pada cara memandang 

diri dan merealisasikan potensi dalam diri. 

Psychological Well-Being sebagai hasil evaluasi atau penilaian seseorang terhadap 

kemampuan untuk mengenali potensi unik dari dirinya kemudian mengoptimalkan potensi 

tersebut dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam menghadapi berbagai tantangan dan 

perubahan dalam hidup (Ryff, 1989).  Menurut Ryff dan Singer (2008), terdapat beberapa faktor 

yang dapat mempengaruhi Psychological Well-Being, yaitu faktor usia, jenis kelamin, status 

sosial ekonomi, budaya, dukungan sosial, evaluasi, terhadap pengalaman hidup, kepribadian dan 

religiusitas. 

Dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, pengalaman perempuan yang memiliki 

anak sebelum menikah meningkatkan permasalahan psikologis yang kompleks seperti 

penerimaan diri yang rendah, hubungan positif dengan lingkungan yang kurang baik, tujuan 

hidup yang dimiliki subjek.  Hal ini didukung oleh wawancara peneliti pada tiga orang remaja 

akhir yang memiliki anak sebelum menikah, mereka memiliki hubungan positif dengan orang 

lain rendah dan penguasaan lingkungan juga kurang. Hal tersebut terjadi karena subjek menutupi 

kehamilannya dari lingkungan sekitar karena malu dan takut pada keluarganya serta ingin 

terhindar dari omongan-omongan orang lain. Peneliti ingin meneliti gambaran psychological 

well being pada remaja akhir yang seharusnya masih di jenjang pendidikan dan mempunyai 

minat karir dan mengemban tugas dan tanggung jawabnya sebagai remaja, namun hal tersebut 

harus berubah karena telah memiliki anak sebelum menikah. Oleh karena itu perlu adanya 

konsep psikologis untuk membantu para perempuan yang memiliki anak sebelum menikah, 

mempunyai pandangan yang baru terhadap kehidupan dan harus mengemban tanggung jawab 

menjadi seorang ibu dalam upaya mencapai kesejahteraan psikologisnya. 
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Metode  

Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, metode 

penelitian ini digunakan untuk meneliti kondisi subjek secara alamiah dan peneliti sebagai 

instrumen kunci dalam penelitian tersebut (Sugiyono, 2010). Desain penelitian yang digunakan 

oleh peneliti adalah tipe penelitian Fenomenologi. Hussrel (1973) mengartikan fenomenologi 

sebagai studi tentang bagaimana seseorang mengalami dan menggambarkan sesuatu, sehingga 

hal yang penting untuk diketahui adalah apa yang manusia alami dan bagaimana mereka 

memaknai serta manafsirkan pengalaman tersebut. Tujuan dari tipe penelitian ini adalah untuk 

memperoleh gambaran psychological well-being pada remaja akhir yang memiliki anak sebelum 

menikah. 

 

Metode Pengumpulan Data 

a. Wawancara terstruktur 

Sugiyono (2012) mengatakan bahwa metode pengumpulan data yang digunakan 

oleh peneliti adalah wawancara terstruktur. Dalam melakukan wawancara terstruktur 

peneliti memberikan pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan sebagai panduan untuk 

wawancara. Panduan wawancara yang digunakan berdasarkan teori dari Ryff (2008) yang 

mengungkapkan aspek-aspek dari psychological well-being, yaitu penerimaan diri, 

hubungan positif dengan orang lain, kemandirian,penguasaan lingkungan, tujuan hidup, 

pertumbuhan pribadi. Selain itu peneliti menggunakan alat bantu recorder sebagai 

perekam untuk membantu pelaksanaan wawancara. 

 

b. Observasi partisipatif 

Dalam penelitian observasi partisipatif menurut Sugiyono (2012), peneliti terlibat 

dalam kegiatan sehari-hari subjek yang diamati. Sambil melakukan pengamatan, peneliti 

ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh subjek. Keberadaan peneliti dapat terlibat 

secara aktif maupun tidak aktif. 
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Partisipan 

 Partisipan pada penelitian ini adalah subjek yang memiliki karakteristik  remaja akhir yang 

memiliki anak sebelum  nikah, rentang usia 18-21 tahun (maksimal setelah 2 tahun melahirkan), 

melibatkan 4 partisipan, 2 diantaranya mendapat pertanggung jawaban dengan dinikahi dan 2 

partisipan tidak mendapat pertanggung jawaban secara financial dan tidak dinikahi 

 

Uji Keabsahan Data 

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-

benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh (Sugiyono, 

2012). Agar data dalam penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah, 

perlu dilakukan uji keabsahan data. Adapun uji keabsahan data yang dilakukan dalam penelitian 

kali ini adalah teknik triangulasi. Teknik triangulasi dilakukan untuk menguji kredibilitas data 

yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang 

berbeda (Sugiyono, 2012). 

 

Hasil dan Pembahasan 

Gambaran Psychological Well-Being keempat partisipan dapat dilihat dari aspek-aspek 

yang terbentuk dari berbagai macam faktor yang ada. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti 

menemukan bahwa kehamilan pada partisipan mengakibatkan munculnya emosi negatif sebagai 

respon terhadap kehamilan yang mereka alami. Keempat subjek menjelaskan munculnya emosi 

negatif seperti adanya perasaan kecewa terhadap diri sendiri, bingung, malu, stres dan adanya 

ketakutan untuk memberitahukan kondisi kehamilan pada orangtua karena mereka telah hamil 

sebelum menikah. Pada P4 merasa putus asa karena tidak mendapat pertanggungjawaban 

sehingga partisipan sampai bepikir untuk melakukan tindakan aborsi, namun kemudian 

partisipan sadar bahwa tindakan tersebut fatal. Hal serupa juga diungkapkan oleh Krugu, 

Mevissen, Munkel, dan Ruiter (2017) bahwa reaksi yang ditunjukkan remaja adalah terkejut, 

sedih, dan tidak senang saat mengetahui bahwa dirinya mengalami kehamilan. 

 Beragam respon dirasakan keempat partisipan membuat mereka mengalami tekanan 

sehingga kondisi kesejahteraan psikologis mereka rendah, sehingga para partisipan melakukan 

strategi Coping. Strategi Coping dilakukan untuk mengatasi tekanan dan permasalahan yang 
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dihadapi para partisipan.  Lazarus dan Folkman (1986) mendefinisikan bahwa strategi Coping 

adalah usaha yang berbentuk perilaku dan kognitif yang selalu berubah ketika menghadapi 

tekanan dari luar maupun dari dalam diri individu yang melebihi kemampuan individu dalam 

menghadapi tekanan tersebut.Tekanan yang dirasakan subjek berasal dari dalam diri dan tekanan 

dari luar. Tekanan dari dalam diri seperti adanya emosi negatif yang menyebabkan subjek 

merasa ketakutan dan malu untuk memberitahukan kehamilan mereka dan tekanan dari luar 

seperti subjek merasa menjadi bahan perbincangan di lingkungannya karena memiliki anak 

sebelum menikah. Menurut Lazarus dan Folkman (1984) strategi coping terbagi menjadi dua 

jenis, yaitu strategi Coping yang berorientasi pada masalah penyebab stres (Problem Focused 

Coping) dan strategi coping yang digunakan untuk mengatur respon emosi  yang muncul akibat 

dari masalah (Emotion focused coping).  

Pada kategori Problem Focused Coping para partisipan berusaha mencari waktu yang tepat 

untuk memberitahukan kehamilannya dan para partisiapn juga berusaha mencari bantuan dari 

lingkungannya untuk mengatasi permasalahan yang mereka hadapi. Pada kategori Emotion 

Focused Coping para partisipan melakukan usaha untuk menghindar dan manipulasi kehamilan 

dengan melakukan aktivitas seperti biasa dan menutupi kehamilan dengan menggunakan korset 

dan baju longgar sehingga lingkungannya tidak curiga dengan kondisi kehamilan mereka, dalam 

mengatasi pemasalahan mereka juga melakukan usaha berpikir positif dengan tidak menanggapi 

omongan orang lain mengenai kondisi mereka yang memiliki anak sebelum menikah. Sikap 

positif yang mereka jalani membuat mereka lebih menerima diri mereka dan bersyukur dengan 

kondisi yang di alami saat ini.  Hal tersebut tentunya mempengaruhi Psychological Well-Being 

pada subjek karena mereka dapat mengatasi permalasahan yang dihadapi dengan berpikir positif 

dan tidak terpuruk dengan kesalahan di masa lalunya. Dalam penelitian ini terdapat temuan 

faktor yang mempengaruhi Psychological Well-Being yaitu Coping religiusitas. Keempat subjek 

berusaha mengelola emosi karena masalah yang mereka hadapi melalui jalan keagamaan yaitu 

dengan berusaha mendekatkan diri kepada Tuhan lewat doa agar diberi kekuatan dalam 

menjalani kehidupan.  

Dalam Psychological Well-Being terdapat aspek penerimaan diri, keempat partisipan telah 

menerima kehamilan yang dialami meskipun awalnya ada kekecewaan terhadap diri sendiri 

karena telah memiliki anak sebelum menikah. Kekecewaan itu timbul karena rasa bersalah dan 

adanya ketakutan jika ditolak oleh keluarga dan menjadi perbincangan teman-temannya karena 
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memiliki anak sebelum menikah. Penerimaan diri telah dialami keempat partisipan, termasuk P3 

dan P4 walaupun mereka tidak mendapat pertanggung jawaban dari mantan kekasih mereka. 

Meskipun mereka bisa menerimanya P4 sempat ingin menggugurkan kandungannya karena malu 

dengan keluarganya dan belum siap jika harus menjadi seorang ibu sebab masih banyak yang 

ingin di raih P4 dalam hidupnya. Ia mengurungkan niat untuk menggugurkan kandungannya 

karena subjek merasa bersalah dan takut menambah dosa karena sudah memiliki anak sebelum 

menikah dan berniat menggugurkan oleh karena itu subjek tidak ingin mengulangi kesalahannya. 

P3 dan P4 telah memaafkan dan ikhlas dengan kejadian yang mereka alami dengan menerima 

kenyataan bahwa mereka harus membesarkan anaknya sendiri tanpa adanya 

pertanggungjawaban. Menurut Ryff (2008) individu yang dapat menerima dirinya sendiri adalah 

individu yang dapat mengevaluasi dirinya secara positif, mengetahui segala aspek yang ada pada 

dirinya, menerima segala aspek positif dan negatif dalam dirinya.   Penerimaan diri yang telah 

dialami oleh keempat subjek membuat mereka menyadari kesalahan yang diperbuat dan lebih  

bersyukur serta menikmati perannya sebagai seorang ibu. 

Penerimaan diri yang dialami keempat partisipan tersebut tidak lepas dari adanya 

dukungan sosial sebagai faktor penting dari psychological well-being, dukungan tersebut didapat 

dari lingkungan keluarga dan teman-teman. Sarafino dan Smith (2011) menyatakan bahwa 

dukungan sosial adalah kenyamanan, kepedulian, penghargaan, dan bantuan dalam bentuk 

lainnya yang diterima individu dari orang lain atau kelompok. Dukungan yang didapat oleh 

partisipan berupa dukungan moral dan materi seperti mendapat perhatian dan penguatan dari 

orang-orang di sekitarnya serta mendapat bantuan ekonomi dari orangtua. P3 yang tidak 

mendapat pertanggungjawaban mendapat dukungan berupa nasihat dari sang ayah untuk tidak 

menggugurkan kandungannya, selain itu ayah P3 ingin memasukan anak partisipan ke kartu 

keluarga mereka. Dengan adanya dukungan tersebut membuat partisipan memiliki sikap positif. 

Dalam psychological well-being sikap positif terhadap diri sendiri merupakan ciri penting dari 

kesejahteraan psikologis (Ryff, 2008), sehingga hal tersebut dapat meningkatkan kesejahteraaan 

psikologi partisipan dan mereka dapat menjalani hidup dengan baik. 

Dalam penelitian ini di dapatkan tema pengelolaan peran ganda sebagai bagian dari 

psychological well-being. Menurut Abineno (2018) individu yang memiliki lebih dari satu peran 

dalam satu waktu bersamaan akan rentan terhadap konflik peranan. Keempat subjek merasa 

kesulitan dalam mengelola perannya yang lebih dari satu seperti menjadi seorang anak, ibu, istri, 
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mahasiswa, dan pekerja. Partisipan memiliki peran sebagai mahasiswa dan seorang istri 

sedangkan dua partisipan lainya merupakan seorang ibu dan pekerja, namun mereka dapat 

mengatasi hal tersebut dengan menyesuaikan diri. Dalam proses penyesuaian diri partisipan 

mampu mengarahkan diri mereka dan lebih bertanggung jawab dalam peran yang mereka jalani 

dan hal tersebut menekankan pada aspek kemandirian. 

Dalam Psychological Well-Being terdapat aspek kemandirian, yang  menekankan pada 

kemampuan individu untuk mengarahkan diri sendiri, kemandirian, dan kemampuan mengatur 

tingkah laku (Ryff, 2008). Ketiga partisipan membuka usaha kecil-kecilan untuk membantu 

perekonomian keluarga dan mencukupi kehidupan mereka. Pada P2 meskipun memiliki suami 

yang sudah bekerja namun partisipan masih meminta uang kepada orangtua karena partisipan 

belum mampu mengelola keuangan mereka sehingga masih bergantung pada orangtua. Oleh 

karena itu keempat partisipan ingin lebih membahagiakan orangtua dengan membantu 

perekonomian keluarga 

Pada aspek tujuan hidup dalam Psychological Well-Being keempat subjek ingin 

membahagiakan  orangtua mereka dengan  mewujudkan hal-hal yang sudah di rencanakan.  

Keempat partisipan memiliki tujuan ingin membahagiakan orangtua dan keluarga mereka dengan 

membantu perekonomian keluarga, selain itu  P3 dan P4 memiliki rencana ke depan untuk 

menerima orang lain sebagai pendamping hidup yang dapat menerima mereka dan anaknya. 

Menurut Ryff (2008) tujuan hidup dapat dioperasionalkan dalam tinggi rendahnya kemampuan 

pemahaman individu akan arah dan tujuannya. Dalam mementukan tujuan hidup keempat subjek 

mempunyai arah dan tujuan akan perencanaan hidupnya dengan baik. 

Aspek selanjutnya dalam Psychological Well-Being adalah hubungan dengan orang lain. 

Menurut Ryff (2008) hubungan positif dengan orang lain dapat dioperasionalkan ke dalam tinggi 

rendahnya kemampuan seseorang dalam membina kehangatan dan hubungan saling percaya 

dengan orang lain, mempunyai empati yang kuat, mampu mencintai secara mendalam dan 

bersahabat. Hasil penelitan dari Ardianti, Fakhurrozi, dan Marissa (2016) subjek mampu 

menjalin hubungan dengan baik, meskipun pernah mengalami kecanggungan dalam 

bersosialisasi ketika hamil di luar nikah. Keempat subjek mampu menjalin hubungan dengan 

orang di lingkungannya dengan baik. Tetapi pada P3 dan P4 mereka memiliki hubungan yang 

kurang baik dengan mantan kekasih dan keluarganya. Hal  ini karena adanya permasalahan yang 
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di alami oleh kedua partisipan. Meskipun memiliki hubungan yang kurang baik, kedua partisipan 

tetap memaafkan dan ikhlas menerima kondisi tersebut. 

Simpulan dan Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini, diketahui bahwa gambaran Psychological Well-Being 

yang dimiliki masing-masing partisipan dapat dilihat dari munculnya emosi negatif sebagai 

respon terhadap kehamilan namun partisipan dapat mengatasi permasalahan dengan melakukan 

berbagai strategi Coping sebagai usaha untuk mengontrol tekanan yang ada. Selain itu para 

partisipan dapat menerima diri mereka yang telah memiliki anak sebelum menikah dengan 

mensyukuri kehidupan yang telah mereka jalani. Penerimaan diri pada partisipan tidak lepas dari 

adanya dukungan sosial dari keluarga dan teman-teman. Dalam penelitian ini terdapat 

permasalahan yang dialami partisipan dalam mengelola peran mereka. Pengelolaan peran yang 

lebih dari satu awalnya membuat partisipan kesulitan sehingga butuh penyesuaian untuk 

menjalankan beragam peran tersebut. Para partisipan juga mampu menjalin hubungan baik 

dengan orang di sekitarnya. Para partisipan mampu mandiri karena mereka dapat mengarahkan 

dan mengatur diri mereka pada kemandirian. Para partisipan mampu menjelaskan tujuan dan 

arah hidup mereka sebagai perencanaan mereka di masa depan untuk mengaktualisasikan hidup 

mereka. 

Adapun saran bagi remaja akhir yang memiliki anak sebelum menikah diharapkan dapat 

menerima keadaan yang di alami serta dapat berpikir lebih positif dalam menerima kenyataan 

yang sudah terjadi di kehidupan mereka. Selain itu, diperlukan dukungan dari keluarga, teman-

teman maupun lingkungan sekitar sehingga subjek lebih membuka diri dengan keadaan yang di 

alami dan mendapat dukungan. Bagi penelitian selanjutnya dapat menggunakan partisipan yang 

memiliki anak sebelum menikah yang mendapat penolakan dari keluarganya. Selain itu, peneliti 

selanjutnya dapat pula menggali lebih dalam kondisi psikologis orangtua dari remaja akhir yang 

memiliki anak sebelum menikah. 
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