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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Masa remaja (adolescence), merupakan masa yang berada pada 

tahap perkembangan psikologis yang potensial sekaligus rentan karena 

masalah dapat terjadi setiap hari. Remaja yang mencapai kebahagiaan 

mendapatkan banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Psychological 

well being dapat membantu pemasalahan yang dialami remaja karena 

dapat menumbuhkan emosi positif, merasakan kepuasan hidup dan 

kebahagiaan, serta mengurangi kecenderungan mereka untuk berperilaku 

negatif. Dalam bab ini, akan diuraikan mengenai latar belakang penulis 

ingin melakukan penelitian mengenai psychological well being remaja dan 

faktor yang memengaruhi psychological well being diantaranya 

religiusitas dan parent-adolescent relationship dan mengapa hal ini 

menjadi penting untuk diteliti. 

 

1.1 Latar Belakang 

Masa remaja (adolescence) adalah periode transisi perkembangan 

antara masa kanak-kanak dengan masa dewasa yang melibatkan 

perubahan-perubahan biologis, kognitif, dan sosio-emosional (Santrock, 

2013). Transisi ini bersifat kompleks dan multidimensional, oleh karena 

itu, tugas perkembangan utama pada remaja adalah membangun identitas 

untuk mencari jawaban terhadap pertanyaan tentang “siapakah saya” dan 

“ke mana saya akan melangkah”. Masa remaja adalah masa krisis identitas 

yang harus dapat dipecahkan sebelum usia 20 atau pertengahan 20-an, 
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agar individu dapat melanjutkan tugas kehidupannya dengan baik, 

memiliki standar internal untuk menilai kebermaknaan dirinya dalam 

bidang kehidupan utamanya sehingga tidak akan mengalami kebingungan 

identitas. Berbagai masalah dapat terjadi setiap hari karena tingkah laku 

remaja yang belum dapat menyesuaikan diri dengan berbagai tuntutan dari 

lingkungan (Willis, 2005), misalnya tuntutan untuk mencapai 

kemandirian, konflik dengan orang tua, tantangan akademis yang 

meningkat dan keinginan lebih banyak untuk meluangkan waktu bersama 

teman sebaya (Santrock, 2013). 

Kebahagiaan dapat membantu permasalahan yang dialami oleh 

remaja karena kebahagiaan (well being) dapat menjadi anteseden stimulus 

berbagai keuntungan, sehingga kebahagiaan dianggap penting bagi 

remaja. Psychological well being (selanjutnya disebut PWB) adalah 

realisasi dari pencapaian penuh dari potensi individu, dimana individu 

dapat menerima segala kekurangan dan kelebihan dirinya, mampu 

membina hubungan yang positif dengan orang lain, dapat menguasai 

lingkungannya dalam arti mampu memodifikasi lingkungan agar sesuai 

dengan keinginannya, memiliki tujuan hidup, serta terus mengembangkan 

pribadinya. Rendahnya realisasi dari pencapaian penuh dari potensi 

individu ini akan dapat menyebabkan remaja menjadi pasrah terhadap 

keadaan yang membuat PWB-nya menjadi rendah atau berusaha untuk 

memperbaiki keadaan hidupnya yang akan membuat PWB-nya meningkat. 

Ketika PWB yang dimiliki oleh seorang remaja baik, maka dapat  

membantu remaja untuk menumbuhkan emosi positif, merasakan 

kepuasan hidup dan kebahagiaan, serta mengurangi kecenderungan remaja 

untuk berperilaku negatif yang mengakibatkan kerugian pada dirinya. 
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Dewasa ini masih banyak gejala sosial yang menunjukkan 

ketidakbahagiaan remaja sebagai akibat penyesuaian diri yang kurang baik 

dalam melalui fase perubahan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. 

Seperti penelitian yang dilakukan oleh Merikangas dalam Geryssa (2013) 

mengenai prevalensi gangguan mental berdasarkan DSM-IV terhadap 

10.123 orang remaja usia 13-18 tahun di Amerika Serikat pada tahun 2010 

menunjukkan gangguan kecemasan merupakan kondisi yang paling 

banyak dialami remaja yaitu 31,9%, kemudian diikuti oleh gangguan 

perilaku 19,1%, gangguan emosi sebanyak 14,3% serta gangguan 

penyalahgunaan obat-obatan sebanyak 11,4%. Di Indonesia juga terdapat 

fenomena yang menunjukkan beberapa masalah yang berkaitan dengan 

ketidakbahagiaan pada anggota masyarakat yang berusia remaja. 

Penelitian yang pernah dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) 

dan Universitas Indonesia (UI) tahun 2012, menunjukkan bahwa 4,2 juta 

penduduk Indonesia adalah pengguna narkoba dan 50-60% pengguna 

narkoba adalah pelajar dan mahasiswa.  

Berdasarkan fakta-fakta di atas, dapat dilihat bahwa kebahagiaan 

dalam masa remaja adalah sesuatu yang penting. Remaja yang 

penyesuaian dirinya buruk, cenderung paling tidak berbahagia sepanjang 

tahun-tahun awal masa remaja (Hurlock, 2012). Ketidakbahagiaan remaja 

lebih dikarenakan masalah pribadi, tingkat aspirasi tinggi yang tidak 

realistik bagi dirinya sendiri dan bila prestasinya tidak memenuhi harapan, 

akan timbul rasa tidak puas dengan diri sendiri dan bersikap menolak diri 

sendiri. Hurlock (2012) menekankan bahwa kondisi yang memunculkan 

ketidakbahagiaan pada masa remaja akan meninggalkan jejak pada 

kepribadian sehingga cenderung menetap dan akan mempersulit proses 

penyesuaian diri individu di periode kehidupan berikutnya.  
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Ketidakbahagiaan remaja yang berakibat pada kurangnya PWB 

juga tidak menutup kemungkinan terjadi di SMP Negeri 1 Kupang. SMP 

Negeri 1 Kupang adalah salah satu SMP negeri favorit dan unggulan di 

kota Kupang. Melalui hasil pengamatan salah satu pegawai SMP Negeri 1 

Kupang yang disampaikan kepada penulis dan pengamatan penulis 

sepanjang bulan Desember 2014-Januari 2015 sendiri, ditemukan bahwa 

ada masalah yang terjadi di kalangan siswa sendiri, seperti adanya siswa 

yang membolos pada jam pelajaran dan siswa yang sering terlambat 

datang di sekolah karena sanksi disiplin yang diberikan terhadap siswa 

yang melakukan pelanggaran disiplin terkadang tidak menimbulkan efek 

jera pada siswa tersebut, hal ini disebabkan karena pengaruh lingkungan di 

sekitar siswa tersebut yang menganggap setiap sanksi disiplin yang 

diberikan adalah hal yang normal dan tidak menimbulkan rasa malu, dan 

karena kurangnya kesadaran siswa terhadap tujuannya datang sekolah 

yaitu untuk menuntut ilmu. Ketidaksiplinan siswa ini berkaitan dengan 

rendahnya aspek penguasaan lingkungan, otonomi, dan tujuan hidup 

dalam PWB. Ryff (1995) mengemukakan bahwa individu yang memiliki 

otonomi rendah akan terlalu memperhatikan dan mempertimbangkan 

harapan dan evaluasi dari orang lain untuk mengambil suatu keputusan. 

Rendahnya penguasaan lingkungan dalam diri siswa mengakibatkan siswa 

mengalami kesulitan dalam mengatur situasi sehari-hari dan kurang peka 

terhadap kesempatan dan kurang memiliki kontrol terhadap lingkungan. 

Individu yang kurang memiliki tujuan hidup memiliki sedikit tujuan 

hidup, kehilangan keyakinan yang memberikan tujuan hidup serta tidak 

melihat makna yang terkandung untuk hidupnya dari kejadian di masa 

lalu. Ada siswa yang sering mendapatkan gangguan dari siswa yang lain 

(bullying) karena kurangnya hubungan positif dengan siswa yang lain, dan 
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ada juga beberapa siswa yang merasa minder dalam pergaulan karena 

kurangnya rasa penerimaan diri, dalam hal ini merasa berbeda dalam 

tingkat ekonomi sosial dengan teman-teman mereka. Selain beberapa 

masalah yang dikemukakan di atas, penulis juga menemukan bahwa ada 

perbedaan yang terlihat dengan siswa yang memiliki PWB yang baik. Hal 

ini terlihat dalam aspek hubungan positif dengan orang lain, ada hubungan 

yang baik di antara siswa sendiri dengan terjalinnya pertemanan yang baik 

dan saling menolong satu sama lain, siswa menghormati dan bertegur sapa 

ketika berpapasan dengan guru dan adanya kegiatan-kegiatan yang 

diselenggarakan oleh sekolah seperti jalan santai yang membuat keakraban 

antara guru dan siswa lebih terjalin erat. Siswa juga memiliki aspek 

pertumbuhan pribadi yang positif, hal ini ditunjukkan dengan kesadaran 

diri siswa untuk meningkatkan prestasi belajar di kelas, siswa saling 

bersaing untuk mendapatkan nilai yang bagus, mengikuti kegiatan-

kegiatan ekstra kurikuler yang disediakan oleh sekolah seperti les 

tambahan mata pelajaran, pramuka, drum band, dan beladiri karate. Hal ini 

sejalan dengan pendapat Ryff (1995) yang mengungkapkan bahwa 

seseorang yang memiliki pertumbuhan pribadi yang baik ditandai dengan 

adanya perasaan mengenai pertumbuhan yang berkesinambungan dalam 

dirinya, terbuka terhadap pengalaman-pengalaman baru, serta dapat 

berubah menjadi pribadi yang lebih efektif dan memiliki pengetahuan 

yang bertambah.  

Dari beberapa fenomena yang sudah dipaparkan di atas terlihat 

bahwa ada masalah yang berkaitan dengan kurangnya PWB remaja di 

SMP Negeri 1 Kupang. Menurut Hubner dan Diener (dalam Geryssa, 

2013), remaja yang merasakan tingkat kebahagiaan yang tinggi secara 

umum menunjukkan keberfungsian yang positif dalam aspek 
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intrapersonal, interpersonal, dan akademik. Sebaliknya remaja yang 

kurang merasakan kebahagiaan dalam hidupnya menunjukkan kendala-

kendala yang dialami, termasuk masalah yang berkaitan dengan perilaku 

agresif, pikiran-pikiran bunuh diri, perilaku seksual yang berisiko, 

penggunaan alkohol dan obat-obatan terlarang, gangguan makan dan 

kesehatan fisik, dan bahkan mereka cenderung menjadi korban dari 

perilaku perpeloncoan diantara sesama remaja (victimization).  

Mengapa penting untuk meneliti PWB terhadap anak remaja? 

Karena kebanyakan penelitian tentang kebahagiaan hanya dilakukan pada 

orang dewasa dan masih sedikit yang mencakup pada anak-anak maupun 

remaja (Chaplin, Bastos, & Lowrey, 2010). Selanjutnya, kebahagiaan juga 

dapat membantu permasalahan yang dialami oleh remaja karena 

kebahagiaan dapat menjadi anteseden stimulus berbagai keuntungan, 

contoh: kesehatan mental (Chaplin et al., 2010), sehingga kebahagiaan 

dianggap sebagai hal yang sangat penting pada remaja (Diener dalam 

Argyle, 2001) dan saat individu usia remaja awal mengalami 

ketidakbahagiaan, maka mereka cenderung menunjukkan reaksi-reaksi 

negatif baik pada aspek perilaku, kognitif, maupun emosi. Hal ini 

didukung oleh beberapa hasil penelitian (dalam Akhtar, 2009) yang 

menyatakan bahwa PWB dapat membantu remaja untuk menumbuhkan 

emosi positif, merasakan kepuasan hidup dan kebahagiaan, mengurangi 

kecenderungan mereka untuk berprilaku negatif. 

Remaja yang mencapai kebahagiaan mendapatkan banyak manfaat 

dalam kehidupan sehari-hari. Kebahagiaan dapat memberikan motivasi, 

semangat, dan dorongan bagi remaja dalam menjalankan berbagai 

kegiatan baik di sekolah maupun di luar sekolah, dan bersikap positif 
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terhadap orang lain dan diri sendiri (Sativa & Helmi, 2013). Sedangkan 

kondisi tidak bahagia dapat memberikan dampak negatif pada remaja 

seperti sulit berkonsentrasi, tidak fokus, dan senang menyendiri. Menurut 

Chaplin (2006) dampak yang lebih besar dari tidak bahagia yaitu 

munculnya stress, depresi, kecemasan, dan penyimpangan perilaku. 

Dampak negatif ini pada kenyataannya masih banyak terjadi pada remaja 

dikarenakan remaja berada dalam masa penuh tekanan dan tuntutan sosial 

yang menyebabkan mereka rentan untuk mengalami masalah terlebih jika 

remaja tidak bisa menemukan cara untuk menanggulangi tekanan dan 

tuntutan sosial yang dialami.  

Beberapa hal di atas membuktikan bahwa kebahagiaan sangat 

penting untuk dicapai oleh individu usia remaja awal. Karena saat individu 

usia remaja awal mengalami ketidakbahagiaan, maka mereka cenderung 

menunjukkan reaksi-reaksi negatif, baik pada aspek perilaku, kognitif, 

maupun emosi (Huebner & Diener dalam Geryssa, 2013). Penelitian lain 

juga membuktikan bahwa faktor lingkungan sosial dapat memengaruhi 

PWB seseorang. Terbukti pada penelitian yang dilakukan oleh Barnett dan 

Gareiss (2006) menunjukkan bahwa pola asuh orang tua sepulang kerja 

yang cenderung stress pada anak memengaruhi PWB. Faktor emotional 

intelegence juga memengaruhi PWB seperti penelitian pada lansia yang 

dilakukan oleh Hutapea (2011). PWB juga dapat digunakan sebagai 

indikator kesehatan psikis pada saat lanjut usia (Dzuka & Dalbert, 2000). 

Penulis juga menemukan bahwa perceraian orang tua dapat memengaruhi 

PWB anak (Manning & Lamb 2003; Breivik & Olweus, 2006). Remaja 

yang tinggal bersama orang tua tunggal juga cenderung memiliki PWB 

yang rendah dan agresivitas yang tinggi dalam kehidupan sehari-hari 

mereka (Dewi & Utami, 2008; Listiyanto, 2008).  
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Selain faktor-faktor di atas, penulis juga menemukan bahwa 

religiusitas merupakan salah satu faktor yang memengaruhi PWB pada 

remaja. Nashori dan Muslim (2007) menjelaskan bahwa orang yang 

religius akan mencoba selalu patuh terhadap ajaran-ajaran agamanya, 

selalu berusaha mempelajari pengetahuan agama, menjalani ritual agama, 

meyakini doktrin-doktrin agamanya, dan merasakan pengalaman-

pengalaman beragama sehingga akan lebih mampu dalam memaknai 

setiap kejadian secara positif dan hidupnya lebih bermakna, serta terhindar 

dari stress. Salah satu komponen masyarakat yang sangat berpengaruh 

terhadap religiusitas adalah keluarga. Keluarga merupakan lingkungan 

sosial pertama yang memberikan pengaruh sangat besar bagi tumbuh 

kembang remaja. Perkembangan remaja akan optimal apabila mereka 

bersama keluarganya. Keluarga yang dimaksud adalah keluarga yang 

harmonis, sehingga remaja memperoleh berbagai jenis kebutuhan seperti 

fisik, sosial, psikologis, dan religius. Dengan membekali anak-anak 

mereka sejak usia dini dengan nilai-nilai religius serta pemahaman akan 

iman, dan ketika anak berproses menjadi remaja maka anak telah 

dipersiapkan menjadi individu yang mampu mengevaluasi kesejahteraan 

hidupnya bukan hanya secara duniawi namun terlebih lagi secara rohani, 

serta mampu menerapkan nilai-nilai religius dalam kehidupan 

bermasyarakat terutama terhadap lingkungan sebayanya. Hasil penelitian 

yang dilakukan Argyle (dalam Amawidyati, 2007), menyatakan bahwa 

religiusitas membantu individu mempertahankan kesehatan mental 

individu pada saat-saat sulit. Hasil penelitian Freidman (dalam Taylor, 

1995), juga melaporkan bahwa religiusitas sangat membantu mereka 

ketika mereka harus mengatasi peristiwa yang tidak menyenangkan. Hasil 

penelitian lain yang diungkapkan oleh Batasman (dalam Saputri, 
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Hardjono, & Karyanta, 2009) juga menyatakan bahwa individu yang 

memiliki tingkat religiusitas tinggi lebih mampu memaknai setiap kejadian 

hidupnya secara positif, sehingga hidupnya menjadi lebih bermakna dan 

terhindar dari stress maupun depresi. Dengan kata lain, seseorang yang 

menjalankan kegiatan keagamaan seperti beribadah, berdoa, dan membaca 

kitab suci agama diasumsikan akan memiliki kondisi PWB yang baik pula. 

Hal ini terjadi karena dengan beribadah dapat mengurangi stres dan 

menahan produksi hormon stres oleh tubuh seperti adrenalin. Pengurangan 

hormon stres ini dihubungkan dengan aspek kesehatan, yaitu sistem 

kekebalan tubuh yang semakin meningkat (Mc Culloug, et al. dalam 

Santrock, 2002). 

Keluarga merupakan sumber kepuasan hidup yang penting. Pengaruh 

keluarga dalam pembentukan dan perkembangan kepribadian remaja 

sangat besar karena keluarga merupakan kelompok sosial yang pertama di 

mana remaja dapat berinteraksi, tempat remaja belajar, dan menyatakan 

dirinya sebagai makhluk sosial. Keluarga juga dapat memberikan dasar 

pembentukan tingkah laku, watak, moral, dan pendidikan kepada remaja. 

Salah satu yang penting dalam menentukan kepuasan remaja adalah 

parent adolescent relationship (selanjutnya disebut PAR). Penelitian 

Corsano, Majorano, dan Champretavy (2006) menemukan bahwa remaja 

yang memiliki PAR yang baik dan positif berpengaruh terhadap 

peningkatan PWB mereka. Meeus dan Dekovic (dalam Del Valle, 2010) 

juga menjelaskan bahwa dukungan dari orang tua berlanjut menjadi yang 

paling penting dalam konteks hubungan personal tahap perkembangan 

remaja. Menurut Amato (dalam Kurniati, 2011) menemukan bahwa PAR 

khususnya kedekatan dengan ayah mempunyai kontribusi yang khas 

terhadap munculnya kebahagiaan, kepuasan hidup, dan distres psikologis 
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pada masa dewasa muda, sementara itu hubungan yang bermasalah 

sebagai produk ketidakseimbangan keluarga akan membawa pada 

perasaan tidak menyenangkan, rendahnya perasaan menyenangkan dan 

rendahnya kepuasan hidup pada remaja (Gorall & Olson dalam Kurniati, 

2011).  

Secara teoritis alasan penulis untuk menulis tentang PWB remaja 

yaitu pertama, penelitian tentang pengaruh religiusitas dan PAR terhadap 

PWB remaja masih sedikit yang meneliti; kedua, penelitian yang 

dilakukan oleh penulis ditempat yang berbeda dan subjek yang berbeda 

pula dengan karateristik remaja ditempat yang akan diteliti. 

Berdasarkan hal-hal di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut 

tentang pengaruh religiusitas dan PAR pada PWB pada remaja SMP 

Negeri 1 Kupang.  

 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi 

rumusan masalah adalah apakah religiusitas dan parent adolescent 

relationship berpengaruh pada psychological well being remaja di 

SMP Negeri 1 Kupang? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Untuk mengetahui pengaruh religiusitas dan parent adolescent 

relationship terhadap psychological well being remaja SMP Negeri 1 

Kupang.  
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1.4 Manfaat Penelitian 

Sesuai tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini diharapkan 

memberikan manfaat sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Dapat memperkaya konsep atau teori-teori psikologi dan menjadi 

bukti empiris mengenai PWB remaja, serta diharapkan menjadi 

acuan bagi penelitian-penelitian yang relevan. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini bisa memberikan masukan mengenai 

pengaruh religiusitas dan harga diri terhadap PWB remaja sehingga 

dapat digunakan sebagai informasi berguna untuk pengembangan 

diri remaja ke arah yang lebih positif. 

 

 


