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PENGANTAR 

Subjective well being (SWB) merupakan evaluasi atau penilaian 

individu, baik positif maupun negatif, terhadap hidupnya (Diener, 2006). 

SWB terdiri dari respons kognitif dan emosional individu terhadap 

hidupnya (Rask, Astedt-Kurki, Paavilainen, dan Laipppala; 2003).  

Manifestasi SWB seseorang dapat diketahui secara objektif 

berdasarkan perilaku verbal maupun non-verbal, tindakan, biologis, 

atensi dan memori (Diener, 2006). Diener (2006) mengemukakan 

beberapa indikator SWB; yang meliputi afek positif (positive affect), afek 

negatif (negative affect), kepuasan hidup (life satisfaction), dan domain 

satisfaction.  

Menurut Diener dan Ryan (2009), SWB secara signifikan 

meningkatkan empat area kehidupan, seperti kesehatan dan panjang 

umur; pekerjaan dan pendapatan; hubungan dan sosial; serta memberikan 

manfaat bagi lingkungan masyarakat. Melihat manfaatnya, SWB penting 

dimiliki oleh setiap orang, tak terkecuali remaja. Secara kognitif, remaja 

berada dalam tahap operasional formal, pada tahap ini remaja telah dapat 

berpikir abstrak, logis, dan idealis (Shelton, 1987; Piaget dalam Santrock, 

2007). Kemampuan berpikir abstrak itulah yang memampukan individu 

untuk mengevaluasi kehidupannya, evaluasi tersebut kemudian disebut 

SWB. 

Menurut Santrock (2007), masa remaja adalah periode transisi 

antara masa kanak-kanak dengan masa dewasa yang melibatkan 

perubahan-perubahan biologis, kognitif dan sosioemosional. Masa 

remaja biasanya dimulai antara usia 10 sampai 13 tahun dan berakhir 

pada usia 18 hingga 22 tahun.  

Menurut Santrock (2007) pada masa remaja, individu seringkali 

membuat orang tua bingung bahkan marah kerena lelucon mereka, sikap 
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pemberontakan dan perubahan suasana hati mereka yang sangat cepat. 

Konflik orang tua dan remaja umumnya berkaitan dengan masalah dalam 

kehidupan remaja, seperti meninggalkan rumah, kenakalan remaja, putus 

sekolah, kehamilan dan pernikahan dini, penyalahgunaan obat terlarang 

dan keanggotaan dalam kultus religius (Brooks, dkk.., dalam Santrock, 

2007). Konflik orang tua dan anak tersebut dapat mengganggu hubungan 

orang tua dan anak. Akumulasi dari seringnya pertengkaran antara orang 

tua dan remaja menimbulkan atmosfer keluarga yang penuh tekanan 

(Arnett dalam Papalia dkk., 2009).  

Dalam tahap perkembangan psikososial menurut Erik Erikson, 

remaja berada pada tahap identity versus identity confusion. Remaja 

harus memutuskan siapakah mereka, keunikan apa yang dimilikinya dan 

peran yang dimilikinya (Santrock, 2007). Pada masa itu, individu remaja 

berusaha mencoba berbagai peran untuk menemukan identitas dirinya. 

Menurut Erikson (dalam Santrock, 2007) identitas terdiri dari identitas 

pekerjaan atau karier; identitas politik; identitas relasi; identitias prestasi; 

identitas seksual; identitas budaya; minat; kepribadian; identitas fisik; 

dan identitas religius. Identitas religius adalah identifikasi diri pada 

agama, spiritualitas atau kepercayaan tertentu yang dianut seseorang 

(Santrock, 2007).  

Menurut teori perkembangan iman yang dicetuskan oleh Fowler 

(1985), remaja berada pada tahap ketiga (tahap iman sintesis-

konvensional) dan mulai memasuki tahap keempat (tahap iman 

individuatif-reflektif). Pada tahap tersebut individu mulai 

menggabungkan pemahaman keagamaan yang pernah diperolehnya ke 

dalam suatu keyakinan yang mudah dipahami dan masuk akal. Selain itu, 

individu sudah mulai mengambil tanggung jawab secara serius mengenai 
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komitmen, gaya hidup, kepercayaan dan perilaku; serta mulai 

bertanggung jawab terhadap keyakinan religiusnya (Santrock, 2007). 

Santrock (2007) mengungkapkan banyak orang tua yang berusaha 

memastikan bahwa anak mereka mewarisi dan mempertahankan tradisi 

religius keluarganya; namun tidak semua usaha tersebut berhasil; relasi 

antara remaja dan orang tua perlu menjadi bahan pertimbangan mengenai 

ketidak-berhasilan tersebut (Santrock, 2007). Apabila relasi orang tua 

dan anak tidak baik, maka remaja mungkin mencari afiliasi religius yang 

berbeda dengan orang tuanya (Streib dalam Santrock, 2007). 

Afiliasi religius yang berbeda dengan yang dianut sebelumnya 

disebut sebagai konversi agama. Konversi agama atau religiuos 

conversion  adalah peralihan dari satu kelompok keagamaan ke 

kelompok keagamaan, jalan hidup, sistem kepercayaan, dan cara yang 

baru dalam berhubungan dengan Tuhan atau cara memandang realitas 

hidupnya (Rambo dalam Kahn dan Greene, 2004). Menurut Rambo 

(dalam Paloutzian, Richardson, dan Rambo, 1999), konversi agama 

terbagi ke dalam beberapa tipe; yaitu: transisi tradisi, transisi 

institusional, intensifikasi, dan afiliasi.  

Generasi muda Tionghoa di Indonesia melakukan konversi agama; 

mereka tidak lagi memeluk agama leluhur mereka seperti Konghucu, 

Budha, dan Taoisme namun lebih memilih memeluk agama Kristen atau 

Katholik (Dawis, 2010; Lim Sing Meij, 2009; Suryadinata, 1984). 

Menurut Kong Yuanzhi (2005), selama 20 tahun terakhir jumlah umat 

Katholik dan Kristen Tionghoa terus bertambah. 

Tionghoa Indonesia merujuk pada orang-orang yang berasal dari 

negeri Cina, maupun orang-orang keturunan Cina yang lahir di 

Indonesia. Etnis Tionghoa di Indonesia berjumlah kurang lebih enam 

sampai sepuluh juta lebih (Yuanzhi, 2005). 
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Agama yang biasa dianut oleh orang Tionghoa di Indonesia adalah 

kepercayaan Tridharma. Kepercayaan Tridharma merupakan gabungan 

dari Konghucu atau Konfusianisme, Taoisme dan Budhisme. 

Penggabungan yang dimaksud di sini bukanlah ketiga agama tersebut 

bergabung dan membentuk satu agama baru, namun ketiga agama 

tersebut bergabung dan tidak menghilangkan identitas masing-masing 

kepercayaan (Hartono, 1974; Hariyono, 1994).  

Kepercayaan Tridharma tidak hanya dianut sebagai sebuah 

kepercayaan, namun juga memengaruhi kehidupan sehari-hari 

penganutnya, seperti memiliki gaya hidup hemat dan mengutamakan 

keuntungan; memiliki budaya menjaga nama baik keluarga, serta 

mengkultuskan  leluhur (Hartono, 1974; Yuanzhi, 2005). 

Generasi muda Tionghoa lebih memilih meninggalkan kepercayaan 

yang telah dianut oleh leluhurnya, dan memeluk kepercayaan atau agama 

yang baru (Lim Sing Meij, 2009).  Salah satu kepercayaan baru yang 

menarik bagi remaja dari keluarga Tionghoa adalah kepercayaan dalam 

agama Kristen.  

Ketika mengetahui anaknya memutuskan meninggalkan agama 

leluhur dan menganut agama Kristen, umumnya keluarga terutama orang 

tua menunjukkan reaksi penolakan; seperti mencemooh agama baru yang 

dianut anaknya, melarang mengikuti ibadah, sampai menggunakan 

kekerasan fisik (Lim Sing Meij, 2009). Alasan utama orang tua melarang 

sang anak menganut agama Kristen adalah kekuatiran orang tua jika 

anak-anaknya berpindah agama maka tidak ada lagi anggota keluarga 

yang akan melakukan sembayang pemujaan leluhur (Lim Sing Meij, 

2009), padahal pemujaan leluhur merupakan bagian penting dari 

kebudayaan Tionghoa Indonesia (Yuanzhi, 2005).  
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Menurut Yunzhi (2005), selain pemujaan nenek moyang, budaya 

Tionghoa juga erat dengan penyembahan dewa-dewi majemuk yang 

jumlahnya bisa mencapai sampai ratusan. Pemujaan leluhur dan 

penyembahan dewa-dewi majemuk bertentangan dengan ajaran agama 

Kristen. Mereka yang beragama Kristen dilarang untuk membakar hio 

untuk melakukan ritual-ritual tersebut (Dawis, 2009). Menurut Ching 

(1978) perbedaan Kristen dan Konghucu yang terutama terletak pada 

bagaimana mereka memahami tentang Tuhan. Perbedaan pandangan 

tersebut memunculkan konflik antara orang tua dan anak yang 

memutuskan untuk menganut agama yang berbeda dengan yang dianut 

oleh leluhurnya. 

Remaja Tionghoa Kristiani melakukan konversi dari agama leluhur 

ke agama Kristen merasa lebih meresapi dan menghayati hubungan 

dengan Tuhan. Namun, mereka juga menghadapi pertentangan yang 

menjurus kepada konflik dengan orang tua. Padahal hubungan dengan 

orang tua maupun religiusitas sama-sama memengaruhi SWB seseorang 

(Soetjiningsih, 2009).  

Keluarga memiliki peran dalam SWB seseorang. Rask, dkk. (2003) 

menyimpulkan bahwa stabilitas dan kebersamaan dalam keluarga yang 

dirasakan oleh remaja memberikan kontribusi penting bagi kepuasan 

hidup remaja. Nilai-nilai yang dianut orang tua dan anak cenderung 

berhubungan dengan kepuasan hidup (Casas, Coenders, Cummins, 

Gonzales, Figuer dan Malo; 2008). Selain keluarga, agama dan 

religiusitas juga turut memengaruhi subjective well being. Orang-orang 

yang religius cenderung memiliki pengalaman well being  yang tinggi 

(Diener dan Ryan, 2009), penelitian lain juga melaporkan bahwa orang-

orang yang memiliki pengalaman dengan Tuhan memiliki subjective well 

being yang lebih baik (Maltby, Lewis, dan Day; 2008). 
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Beberapa penelitian menemukan ada hubungan yang positif dan 

signifikan antara kepuasan hidup dan religiusitas (Swinyard, Kau, dan 

Phua dalam Abdel Khalek dan Eid, 2011); hubungan yang positif dan 

signifikan antara religiusitas dengan self rating tentang kesehatan fisik, 

kesehatan mental, kebahagiaan, kepuasan hidup dan optimisme (Abdel-

Khalek dan Naceur, 2007); hubungan yang signifikan antara religiusitas 

dan penilaian diri tentang kesehatan fisik, kesehatan mental dan 

kepuasan; serta hubungan yang negatif dengan kecemasan (Baroun 

dalam Abdel Khalek dan Eid, 2011). Dapat disimpulkan bahwa 

religiusitas memiliki hubungan yang negatif dengan afek negatif, dan 

hubungan yang positif dengan kepuasan hidup dan kebahagiaan. Afek 

negatif dan kepuasan hidup merupakan aspek dari SWB. 

Berdasarkan paparan di atas, maka muncullah sebuah permasalahan 

yang menarik diteliti. Generasi muda Tionghoa Indonesia mengalami dua 

kondisi yang bertolak belakang. Di satu sisi, orangtuanya menganut 

kepercayaan Tridharma sebagai bagian dari budaya dan adat istiadat 

yang perlu dipertahankan; namun di sisi lain mereka merindukan 

penghayatan agama yang lebih mendalam yang mereka temukan dalam 

agama Kristen. Tak sedikit remaja Tionghoa Indonesia yang 

memutuskan melakukan konversi agama ke agama Kristen. Sayangnya, 

perbedaan pandangan antara Kristen dan Tridharma menyebabkan 

keputusan konversi agama tersebut menimbulkan konflik orang tua dan 

anak. Hubungan orang tua anak pun dipertaruhkan, padahal hal tersebut 

merupakan salah satu faktor yang memengaruhi SWB seorang remaja. 

Hal ini perlu diteliti karena (1) fenomena ini telah berlangsung 

sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu dan masih berlangsung sampai saat 

ini; (2) melihat manfaat SWB yang amat penting, maka upaya memiliki 

SWB perlu ditingkatkan; (3) penelitian mengenai budaya Tionghoa yang 
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ada di Indonesia, khususnya dalam kajian psikologi masih sangat minim; 

(4) dewasa ini perkembangan kajian psikologi mengarah pada psikologi 

positif, indigeneous psychology dan budaya; sehingga melakukan 

penelitian mengenai subjective well being dan kaitannya dengan latar 

belakang budaya menjadi sebuah kajian yang menarik. Penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai subjective well being 

remaja keturunan Tionghoa beragama Kristen yang tinggal dalam 

keluarga penganut Tridharma.  

Maka berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah 

dipaparkan, pertanyaan penelitian ini adalah: “Bagaimana subjective 

well being remaja Tionghoa beragama Kristen yang tinggal dalam 

keluarga penganut kepercayaan Tridharma?” 

METODE  

A. Subjek Penelitian 

Metode pemilihan subjek penelitian menggunakan purposive 

sampling, karena jumlah penelitian ini begitu spesifik dan jumlah subjek 

yang tersedia cukup sedikit. Kriteria subjek dalam penelitian ini adalah: 

berusia remaja (antara 12-21 tahun), keturunan Tionghoa, mengaku 

beragama Kristen Protestan, terutama dari denominasi Gereja Bethel 

Indonesia (GBI); orang tua subjek masih menganut kepercayaan 

Tridharma. Penelitian ini dilakukan di Cirebon, dengan subjek berjumlah 

dua orang. 

B. Metode Pengumpulan dan Analisis Data 

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan metode wawancara, 

observasi, dan studi pustaka. Wawancara adalah percakapan dengan 

maksud tertentu (Moleong, 2007).  

Data dalam penelitian ini dianalisis menggunakan metode 

Interpretative Phenomenological Analysis (IPA). Menurut Willig (2008), 
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tahapan analisis data dalam IPA dimulai dari membaca hasil wawancara 

dengan berulang-ulang dan melakukan koding, lalu mengidentifikasi 

tema dan mengelompokan tema-tema yang telah teridentifikasi, 

kemudian membuat kesimpulan. Setelah melakukan analisis, peneliti 

akan melakukan interpretasi.  

C. Kriteria Keabsahan Data 

Pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan 

triangulasi dan member check. Triangulasi yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah trianggulasi data, yaitu dengan menggunakan data 

dari sumber yang berbeda. Penulis mewawancara significant other subjek 

yang mengetahui kisah kepindahan agama yang dialami subjek. Validitas 

penelitian ini menggunakan validitas komunikatif; subjek penelitian 

diminta untuk melakukan member check data wawancara dan hasil 

analisa penulis. 

D. Desain Penelitian 

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah fenomenologi. 

Metode ini dipilih karena penelitian ini berfokus pada subjective well 

being, yang merupakan evaluasi subjektif sehingga data yang akan 

diambil adalah informasi-informasi yang bersifat subjektif; selain itu, 

jumlah remaja yang keluarganya masih menganut kepercayaan 

Tridharma tidak terlalu banyak. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan 

Moleong (2007), fenomenologi sering digunakan sebagai anggapan 

umum untuk merujuk pada pengalaman subjektif dari berbagai jenis dan 

tipe subjek yang ditemui. Menurut Moleong (2007), tahap-tahap 

penelitian secara umum meliputi persiapan penelitian, pelaksanaan 

penelitian, dan analisis data penelitian. 

 



 
 

 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan tujuan penelitian ini, berikut ini adalah pembahasan 

temuan-temuan yang diperoleh dari penelitian ini, yaitu: 

Konversi ke agama Kristen 

Kedua subjek penelitian melakukan konversi agama transisi tradisi.  

Menurut Rambo (dalam Paloutzian, Richardson, dan Rambo, 1999), 

konversi transisi tradisi adalah perubahan atau perpindahan dari satu 

agama ke agama yang lain.  

Keputusan kedua subjek dipengaruhi perkembangan kognitif yang 

terjadi dalam masa remaja. Menurut Shelton (1987) perkembangan 

kognitif memengaruhi kehidupan spiritual remaja, antara lain: 

a. Remaja mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang 

kompleks.  

b. Remaja mencoba menerapkan tuntutan baru dalam bidang 

iman, nilai dan tingkah laku.  

c. Remaja menggunakan penalaran hipotesis dan abstraksi 

intelektual untuk menjawab masalah-masalah yang 

berhubungan dengan iman, dan pencarian makna hidup.  

d. Remaja mampu menjawab persoalan-persoalan hidup, termasuk 

masalah iman, Tuhan dan nilai-nilai yang dianut.  

e. Remaja mulai menyusun nilai-nilai yang secara personal 

bermakna, yang mencakup pendapat-pendapat dan tingkah laku.  

Pengalaman mendapatkan pertentangan dari orang tua karena 

keputusan menjadi Kristen 

Subjek dalam penelitian ini mengaku dirinya tidak mendapatkan 

pendidikan agama dalam keluarga. Akan tetapi, sebagai seorang remaja, 

subjek sedang mengalami tahap pencarian identitas (Erikson, dalam 
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Santrock, 2007; Papalia, 2009). Pencarian identitas akhirnya membawa 

subjek memilih agama Kristen.  

Keputusan subjek memilih agama Kristen, menuai pertentangan 

dari orang tua subjek. Orang tua subjek memiliki kekuatiran tidak ada 

lagi yang akan melakukan tradisi sembayangan dan pemujaan leluhur 

(Lim Sing Meij, 2009); karena agama Kristen melarang membakar hio 

untuk melakukan ritual-ritual tersebut (Dawis, 2009). Hal tersebut 

menimbulkan konflik antara orang tua dan subjek, sehingga membuat  

subjek mengalami dilema, ketika subjek diperhadapkan pada situasi yang 

mengharuskannya untuk memilih salah satu di antara keluarga atau 

agama yang diyakininya. Namun demikian, kedua subjek akhirnya  

mampu menselaraskan upaya mempertahankan tradisi keluarga dengan 

agama yang dianut. 

Santrock (2007) mengemukakan salah satu dampak dari 

perkembangan kognitif pada remaja adalah kemampuan pengambilan 

perspektif, yaitu kemampuan untuk mempertimbangkan pemikiran atau 

sudut pandang orang lain. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang 

subjek lakukan, subjek kemudian mencari jalan tengah; yaitu tetap 

menjalankan tradisi seperti yang diinginkan keluarga, namun tidak 

menyembah kepada dewa-dewa tersebut, seperti yang diinginkan ajaran 

Kristen. Subjek juga memilih untuk melakukan pendekatan secara halus 

kepada keluarga, khususnya orang tua, dengan cara tidak memberontak 

atau melawan orang tua, membantu orang tua, memberikan teladan 

kepada adik-adiknya, dan menunjukan perubahan yang positif; sehingga 

orang tua lambat laun mulai menginjinkan subjek untuk menjadi Kristen. 

Cara penyelesaian konflik seperti yang dilakukan subjek sering 

disebut win win solution. Win win solution adalah cara menyelesaikan 
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konflik yang berupaya memuaskan berbagai pihak yang terlibat dalam 

konflik.  

Perkembangan moral dan iman setelah menjadi Kristen 

Pencarian identitas religius yang membawa S1 dan S2 untuk 

melakukan pencarian di luar kepercayaan leluhurnya sampai akhirnya 

menetapkan diri sebagai seorang penganut Kristen dan pengalaman 

ditentang orangtua memberikan pengalaman yang berharga dalam proses 

perkembangan subjek sebagai remaja.  

S1 berada pada tahap perkembangan iman sintesis konvensional. 

Sekalipun S1 mengaku tidak religius namun telah memiliki kemampuan 

untuk mensintesa apa yang terjadi di dunia dengan kehidupan pribadinya, 

ia juga menggabungkan pemahaman keagamaan yang diperolehnya  ke 

dalam suatu keyakinan yang mudah dipahami dan masuk akal. Dalam 

konsep perkembangan moral, S1 berada pada tingkat konvensional pada 

perkembangan moral. Pada tingkat ini, individu mulai menginternalisasi 

peraturan atau tindakan yang diterapkan oleh figur otoritas (dalam 

Shelton, 1987; Santrock, 2007; Papalia, 2009). Internalisasi ini nampak 

dari perilaku S1 yang masih mempertimbangkan perasaan dan harapan 

ibunya agar ia mempertahankan tradisi dan kepercayaan keluarga, 

padahal S1 memiliki kerinduan untuk dibaptis dan menjadi seorang 

pengikut Kristen yang serius. 

Perkembangan iman dan perkembangan moral juga dialami oleh 

S2. Ia merasa harus bertanggung jawab dengan pilihan yang diambil, 

dengan cara menselaraskan gaya hidup, perilaku dan kepercayaannya 

pada ajaran Yesus. S2 juga telah berkomitmen untuk menjadi Kristen 

dengan memutuskan dibaptis. Hal tersebut mengindikasikan S2 berada 

pada tahap perkembangan iman individuatif-reflektif. Santrock (2007) 

mengungkapkan bahwa pada tahap ini individu menumbuhkan kesadaran 
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diri dan tanggung jawab atas apa yang dipilihnya, serta bertanggung 

jawab dengan keyakinan religiusnya. 

S2 juga telah memasuki tingkat pasca konvensional dalam 

perkembangan moral Kohlberg. Individu yang berada dalam tingkat ini 

telah memiliki standar moral dan internalisasi secara penuh, ia juga 

mampu membuat penilaian mengenai kebenaran, keadilan dan hukum 

(Shelton, 1987; Santrock, 2007; Papalia, 2009). Hal tersebut nampak dari 

tanggapan S2 terhadap perkataan-perkataan dari orang-orang dalam 

komunitas Kristen yang melarang untuk melakukan sembayangan sesuai 

tradisi Tionghoa.  

Subjective Well Being (SWB) remaja Tionghoa Kristiani dalam 

keluarga penganut kepercayaan Tridharma. 

SWB subjek penelitian ini, baik S1 maupun S2 terlihat dari 

indikator-indikator berikut ini: 

a. Afek Positif dan Afek Negatif 

Pengalaman-pengalaman yang dialami oleh subjek dalam 

penelitian ini, baik oleh S1 maupun S2 telah membuat mereka 

merasakan berbagai perasaan, baik yang negatif maupun positif. 

Subjek penelitian kedua (S2) misalnya, sempat merasa kecewa, 

sedih, bahkan mempertanyakan mengapa harus dilahirkan 

dalam keluarga yang menentangnya masuk Kristen; namun 

pada akhirnya merasa bahagia melihat perubahan reaksi 

orangtuanya saat ini. S2 bahkan merasa bersyukur dengan 

pengalaman yang pernah dialami dan menjadikan pengalaman 

tersebut sebagai modal untuk mendampingi orang-orang yang 

mengalami hal serupa. 

Hampir serupa dengan S2, hubungan S1 dengan 

orangtuanya memengaruhi afek S1. Ia merasa terbeban untuk 
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dibaptis karena larangan orang tua subjek. Namun di sisi lain, 

S1 merasa lebih nyaman ketika menjadi Kristen dibandingkan 

menjadi Budha atau Katolik.  

Diener (2009) mengungkapkan bahwa afek positif dan 

afek negatif merupakan evaluasi afeksi yang dilakukan oleh 

individu terhadap kehidupannya. Afek positif dapat berupa 

reaksi positif pada orang lain (misalnya afeksi); reaksi positif 

terhadap kegiatan (misalnya ketertarikan); dan general positive 

moods (seperti sukacita) (Diener, 2009). Afek positif meliputi 

kepercayaan diri, ketertarikan, harapan, kebanggaan, dan 

sukacita. Afek negatif meliputi marah, benci, rasa bersalah, dan 

kesedihan (Eryilmaz, 2012).  Hal penting yang harus dicatat 

adalah bahwa keberadaan afek positif tidak serta merta 

menghapuskan afek negatif, begitu juga sebaliknya (Diener, 

2009). 

Secara umum, kedua subjek penelitian menunjukkan 

mood yang positif di sepanjang kehidupan keduanya. Kedua 

subjek penelitian juga menunjukkan reaksi yang positif 

terhadap orang tua maupun kegiatan yang berhubungan dengan 

kekristenan. Walau demikian, dalam keduanya mengalami afek 

negatif ketika menghadapi peristiwa tertentu dalam hidupnya, 

pertentangan dari orang tua misalnya. 

b. Kepuasan Hidup 

Kedua subjek dalam penelitian ini berpendapat bahwa 

dalam hidup, tidak ada satu titik yang benar-benar sempurna 

dan ideal; namun mereka memaknai hidup sebagai sebuah 

proses untuk menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. 
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Namun demikian, baik S1 maupun S2 mengaku mengalami 

kepuasan hidup.  

Hal yang terpenting dalam kehidupan S1 adalah keluarga 

dan pendidikan. Dalam aspek pendidikan, S1 menyesal dengan 

cara belajar yang dilakukannya di masa lalu, namun kini S1 

puas dengan prestasi belajarnya. S1 bahkan sanggup 

mendapatkan beasiswa di salah satu perguruan tinggi ternama. 

Dalam aspek keluarga, memang hubungan S1 dengan keluarga 

kadang mengalami pergolakan, terutama dengan orang tua dan 

adik-adik subjek, namun subjek bersyukur memiliki keluarga 

sebagaimana yang ia miliki saat ini. S1 juga merasa puas 

dengan keadaan fisiknya, subjek merasa sekalipun fisiknya 

belum ideal, namun masih dapat dikembangkan dan dibentuk 

sesuai keinginan subjek. S1 juga sempat tidak puas dengan 

agama sebelumnya, sehingga ia melakukan konversi agama ke 

agama Kristen. Setelah menjadi Kristen, S1 mengaku belum 

puas dengan kehidupan religiusnya, tetapi subjek terus berusaha 

agar kehidupan religiusnya makin baik.   

Sekalipun dalam aspek kesehatan, religiusitas, sifat 

pribadi dan hubungan sosial subjek merasa tidak puas, namun 

secara umum, S1 merasa puas dengan kehidupannya. Hal 

tersebut mengindikasikan S1 cenderung menilai keseluruhan 

hidupnya secara umum; sehingga sekalipun ada beberapa aspek 

dalam kehidupan yang kurang memuaskan namun secara umum 

S1 menilai kehidupannya sudah memuaskan. S1 beranggapan 

jika secara umum kehidupannya baik dan memuaskan, maka 

aspek-aspek dalam kehidupan yang belum memuaskan akan 
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dapat diatasi oleh subjek. Perspektif yang dipakai oleh S1 ini 

sering disebut top down. 

S2 memiliki cara menilai yang berbeda dengan S1. Bagi 

S2, jika aspek atau domain kehidupan yang terpenting baginya 

sudah memuaskan, maka seluruh kehidupannya akan 

memuaskan. Aspek yang paling penting dalam kehidupan S2 

adalah hubungan dengan Tuhan dan hubungan dengan keluarga. 

Kedua aspek ini bagaikan mata uang yang tidak dapat 

dipisahkan. Pengalaman mendapatkan pertentangan dari orang 

tua karena memilih menjadi seorang penganut agama Kristen, 

justru mengantarkan subjek untuk lebih mengenal Tuhan yang 

ia percayai. Sebaliknya, pengalaman mengenal Tuhan membuat 

S2 mampu mengatasi pertentangan dari orang tua dengan baik. 

Akhirnya, S2 berpikir bahwa baik hubungan dengan Tuhan 

maupun hubungan dengan keluarga menjadi lebih baik dan 

memuaskan subjek. Kepuasan subjek terhadap kedua aspek ini 

membuat S2 merasa seluruh kehidupannya memuaskan. 

Perspektif yang digunakan S2 disebut bottom up. 

Diener (2009) mengungkapkan bahwa Perspektif top 

down beranggapan bahwa jika seseorang secara umum menilai 

dirinya positif maka orang tersebut mengalami hal yang positif 

dalam setiap aspek hidupnya. Perspektif ini menilai kepuasan 

hidup berdasarkan faktor-faktor internal. Perspektif bottom up 

beranggapan bahwa kebahagiaan adalah gabungan dari banyak 

kesenangan-kesenangan kecil, dengan demikian jika seseorang 

merasa baik dalam satu aspek kehidupan, maka dapat dikatakan 

orang tersebut baik dalam seluruh kehidupannya. Perspektif 
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bottom up menilai kepuasan hidup berdasarkan interaksi 

kejadian demi kejadian dalam hidup.   

 

Faktor-faktor yang memengaruhi SWB 

Penelitian sebelumnya menyatakan bahwa SWB remaja 

dipengaruhi hubungan dengan orang tua, stabilitas dan kebersamaan 

dalam keluarga (Eryilmaz, 2012; Rask, dkk., 2003). SWB juga dapat 

dipengaruhi hubungan dengan teman sebaya, Papalia (2009) 

mengungkapkan bahwa pada usia remaja, individu menghabiskan banyak 

waktu bersama teman sebayanya, dan saling memengaruhi. Bahkan 

kadang teman sebaya lebih berpengaruh daripada orang tua.  

Dalam penelitian ini, penulis menemukan selain hubungan dengan 

orang tua dan hubungan dengan sebaya, SWB subjek dipengaruhi oleh 

faktor-faktor berikut ini: 

1. Internalisasi dan pengalaman spiritual 

Beberapa penelitian menyatakan bahwa kepercayaan 

keagamaan, partisipasi keagamaan, keyakinan religius, 

pentingnya agama dan tradisi-tradisi keagamaan, secara umum 

berhubungan positif dengan SWB (Cameron, Titus, Kostin, & 

Kostin; Cantril; Wilson, dalam Diener, 2009). 

SWB S1 dan S2 juga dipengaruhi oleh internalisasi nilai-

nilai agama. Internalisasi adalah perubahan perkembangan dari 

perilaku yang dikendalikan secara eksternal menjadi perilaku 

yang dikendalikan secara internal (Piaget dalam Shelton, 1987; 

Santrock, 2007; Papalia, 2009). Internalisasi erat hubungannya 

dengan perkembangan moral dan perkembangan kognitif 

seseorang.  
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Internalisasi yang terjadi dalam diri S2 maupun S1 

membuat subjek memahami apa yang diinginkan orang tuanya, 

memahami tradisi turun termurun, dan memahami sudut 

pandang Kristen tentang penyembahan berhala. Pemahaman itu 

membuat subjek menemukan solusi atau jalan tengah untuk 

menghadapi masalah dengan keluarga.   

2. Kemampuan menghadapi masalah 

Menurut Hu dan Ma (dalam Ye, Mei, Liu dan Li, 2012), 

salah satu faktor yang memengaruhi SWB anak muda adalah 

coping style. Tokoh lainnya mengungkapkan bahwa peristiwa-

peristiwa dalam hidup secara konsisten berhubungan dengan 

SWB (Kammann; Miller, dalam Diener, 2009); kemampuan 

seseorang untuk mengendalikan peristiwa yang terjadi juga 

berhubungan dengan SWB (Diener, 2009).  

Walaupun S1 dan S2 menghadapi pertentangan untuk 

memilih agama Kristen, karena orang tua menginginkan S1 dan 

S2 tetap menjalankan tradisi keluarga; namun kedua subjek 

mampu mencari jalan tengah atas persoalan tersebut. S1 

maupun S2 memilih untuk memeluk agama Kristen, namun 

tidak melepaskan tradisi keluarga. S2 mengaku tidak perlu 

memberontak pada orang tua, ia ingin meyakinkan orang tua 

mengenai pilihannya dengan cara yang tidak tergesa-gesa.  

Kemampuan menghadapi masalah inilah yang membuat 

SWB subjek tidak memburuk, sekalipun hubungan subjek 

dengan orang tua sempat memburuk. Kemampuan ini juga yang 

membuat subjek mengalami kepuasan hidup ketika telah 

berhasil melewati masa-masa sukar.    

 



20 
 

 
 

Saran 

1. Bagi peneliti selanjutnya 

Penulis sadar, penelitian ini masih banyak kekurangan dan 

kelemahan; oleh karenanya untuk peneliti yang tertarik melakukan 

penelitian lebih lanjut, penulis menyarankan beberapa hal dibawah 

ini. 

Pertama, peneliti selanjutnya dapat meneliti subjek dengan usia 

remaja awal, remaja tengah atau individu dalam masa pubertas. 

Peneliti selanjutnya juga dapat melakukan penelitian mengenai 

perbedaan dari masing-masing kelompok usia remaja, atau juga dapat 

membedakan antara usia remaja dan dewasa. Selain itu, peneliti 

selanjutnya juga dapat melanjutkan penelitian ini menggunakan 

metode kuantitatif, sehingga hasil penelitiannya bisa saling 

melengkapi. 

Kedua, peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian di latar 

penelitian yang berbeda dari penelitian ini, serta dapat 

membandingkan fenomena serupa yang terjadi di satu kota dengan 

kota lainnya, atau membandingkan komunitas-komunitas Tionghoa 

yang tersebar di seantero Indonesia. 

Ketiga, penelitian selanjutnya dapat menggunakan sumber dari 

berbagai narasumber, selain dari buku-buku bacaan, seperti tokoh-

tokoh Tionghoa, sesepuh keluarga Tionghoa, tokoh-tokoh 

kepercayaan Tridharma, tokoh-tokoh agama Kristen, keluarga subjek, 

orang tua subjek dan teman-teman subjek. 

2. Bagi Subjek Penelitian 

Berkaitan dengan SWB, penulis menyarankan agar subjek terus 

mengevaluasi kehidupannya, baik evaluasi kognitif, maupun evaluasi 
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afektif. Subjek juga disarankan terus berupaya untuk meningkatkan 

kepuasan hidup dan afek positif. 

 Penulis menyarankan agar semangat untuk menjaga budaya ini 

terus ditularkan kepada generasi muda Tionghoa di Indonesia. Subjek 

juga dapat membagikan pengalaman hidupnya sehingga dapat 

menguatkan kehidupan orang lain.  

Penulis juga menyarankan subjek untuk mencari pembimbing dan 

komunitas rohani rohani, sehingga pemahaman subjek mengenai 

kehidupan Kristen makin kuat dan mendalam.  

3. Bagi Remaja Tionghoa Kristiani dalam keluarga penganut 

kepercayaan Tridharma dan mendapatkan pertentangan karena 

keputusan menjadi Kristen 

Remaja, dengan semangat yang masih mengebu-gebu sering kali 

terburu-buru mengambil keputusan dan menentang orang tua. 

Keputusan untuk menentang pendapat orang tua dan menjadi 

pemberontak tradisi tidak akan membuat keadaan lebih baik. 

Pertimbangkanlah untuk melakukan pendekatan yang lembut dan 

tenang kepada orang tua, dan berusahalah memberikan pengertian 

dengan baik-baik mengenai keputusan pindah agama ke Kristen, serta 

tunjukkanlah perubahan yang positif. Selain itu, upayakan untuk 

menemukan komunitas, atau pembimbing rohani yang bisa 

memberikan semangat dan pandangan yang obyektif.  

4. Bagi Keluarga yang mengalami hal serupa 

Setelah masa reformasi, masyarakat Tionghoa Indonesia 

mendapatkan kebebasan untuk menghayati kebudayaannya; tetapi 

generasi muda Tionghoa Indonesia kehilangan minat akan budaya 

leluhurnya, karena budaya leluhur masih sangat dihubungkan dengan 
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agama leluhur, padahal sudah banyak generasi Tionghoa Indonesia 

yang tidak lagi menganut agama leluhur. 

Hal ini perlu disikapi dengan bijak oleh orang tua-orang tua 

keluarga Tionghoa Indonesia. Penulis setuju bahwa tradisi budaya 

perlu dilestarikan, namun agama adalah hak masing-masing individu, 

yang tidak dapat dipaksakan dan diturunkan berdasarkan garis 

keturunan. Oleh karena itu, pemisahan budaya dan agama perlu 

diterapkan. 

5. Bagi Gereja 

Gereja perlu memikirkan tentang penginjilan dengan pendekatan 

budaya, khususnya budaya Tionghoa; dan memikirkan cara untuk 

mendukung jemaatnya untuk memahami identitas budayanya serta 

melestarikan dan mengembangkan tradisi budayanya. Gereja juga 

harus mulai memahami kondisi yang dialami remaja dari keluarga 

penganut kepercayaan Tridharma dan memutuskan masuk Kristen. 

Gereja hendaknya berusaha untuk memberikan pendampingan. 
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