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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 Pada bagian ini akan dijelaskan tinjauan kepustakaan dalam 

penelitian mengenai PWB beserta aspek-aspeknya dan faktor-faktor yang 

memengaruhi dan bagaimana hubungan PWB dengan faktor religiusitas 

dan  PAR serta hipotesisnya. 

 

2.1 Psychological Well Being (PWB) 

2.1.1 Definisi Psychological Well Being 

        Ryff (1989) merumuskan konsepsi PWB yang merupakan 

integrasi dari teori-teori perkembangan manusia, teori psikologi 

klinis, dan konsepsi mengenai kesehatan mental.  

   Berdasarkan teori-teori tersebut, Ryff (1989) 

mendefinisikan PWB sebagai 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.  

Pada intinya, PWB merujuk pada perasaaan seseorang mengenai 

aktivitas sehari-hari. Perasaan ini dapat berkisar dari kondisi mental 

negatif (misalnya ketidakpuasan hidup, kecemasan, dan sebagainya) 
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sampai ke kondisi mental positif, misalnya realisasi potensi dan 

aktualisasi diri (Bradburn, dalam Ryff & Keyes,1995). 

 

2.1.2 Teori Psychological Well Being 

     Peningkatan minat dalam penelitian mengenai PWB 

menurut Diener dan Jahoda (dalam Ryff, 1989) mulai berkembang 

pesat sejak para ahli menyadari bahwa ilmu psikologi lebih sering 

menekankan pada ketidakbahagiaan dan gangguan-gangguan psikis 

yang dialami manusia daripada menaruh perhatian pada faktor-

faktor yang dapat mendukung dan mendorong timbulnya positive 

psychological functioning pada diri manusia. Ryff (1989) juga 

menuliskan bahwa selama hampir 20 tahun terakhir studi tentang 

PWB berkisar diantara dua konsep utama dari positive psychological 

functioning. 

   Konsepsi well-being sendiri mengacu pada pengalaman dan 

fungsi psikologis yang optimal (Ryan & Deci, 2001). Formulasi 

pertama dari Bradburn (1969) yaitu perbedaan antara afek positif 

dan afek negatif yang mendefinisikan kebahagiaan sebagai 

keseimbangan antara keduanya. Formulasi yang kedua menekankan 

kepuasan hidup (life satisfaction) sebagai kunci utama dari well 

being, formulasi yang kedua ini berkaitan dengan seberapa baik 

seseorang mampu untuk berfungsi secara positif dalam hidupnya.  

Formulasi pertama dari Bradburn (1969) disebut dengan 

subjective well being atau hedonic well being. Formulasi ini 

memandang bahwa tujuan hidup yang utama adalah mendapatkan 

kenikmatan secara optimal atau mencapai kebahagiaan secara 
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subjektif dan berfokus pada pengalaman yang mendatangkan 

kenikmatan. Subjective well being atau hed 

onic well being merupakan istilah besar yang digunakan 

untuk menggambarkan level well being yang dialami individu 

menurut evaluasi subyektif mereka atas hidup mereka sendiri. 

Evaluasi ini bisa berupa positif atau negatif, termasuk penilaian 

dan perasaan mengenai kepuasan hidup, minat dan keterikatan, 

reaksi-reaksi afektif seperti gembira dan sedih atas peristiwa hidup, 

kepuasan dalam pekerjaan, hubungan, kesehatan, hiburan, makna 

dan tujuan, dan bidang-bidang penting lainnya (Diener & Ryan, 

2008). Keyes dan Waterman (2003) menyimpulkan bahwa dalam 

subjective well being, individu mengevaluasi dirinya dalam 

ungkapan apakah mereka merasa baik atau senang dengan dirinya 

dan apakah dirinya berfungsi dengan baik secara pribadi dan 

secara sosial.  

Formulasi kedua dari Ryff (1989) disebut dengan PWB 

atau eudaimonic well being. Formulasi kedua ini melihat well-

being dalam konsep aktualisasi potensi manusia dalam 

menghadapi berbagai tantangan hidup. Oleh karena itu pendekatan 

eudaimonic atau PWB berfokus pada realisasi diri, ekspresi 

pribadi, dan sejauh mana seorang individu mampu untuk 

mengaktualisasikan potensi dirinya (Waterman, dalam Ryan & 

Deci, 2001). 

Teori PWB Ryff pada awalnya merupakan integrasi 

beberapa teori psikologi klinis dan psikologi perkembangan yang 

merujuk pada pendefinisian positive psychology function, 
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diantaranya adalah aktualisasi diri menurut Maslow (1968), 

formulation of maturity menurut Alport (1961), account of 

individuation menurut Jung (1933),  fully functioning person 

menurut Rogers (1962), selain itu juga merujuk pada teori 

perkembangan psikososial menurut Erikson (1959) dan teori 

tentang kecenderungan dasar kehidupan menurut Buhler (1935), 

teori perubahan kepribadian menurut Neugarten (1973), dan 

standar positif kesehatan mental menurut Jahoda (1958) (dalam 

Ryff, 1989; Ryff & Keyes, 1995).  

Gambar 2.1  

Dasar dan Teori PWB 

 

  Sumber: Ryff dan Singer, 2008 

 

Penggabungan dari beberapa kerangka pikir dari positive 

psychology function menjadi dasar teoritis untuk menghasilkan 

sebuah model multi aspek dari well-being (Ryff, 1989). Terdapat 

enam aspek berbeda dari positive psychology function. Masing-

masing aspek menjelaskan tantangan berbeda-beda yang akan 

dihadapi oleh individu dalam usahanya berfungsi secara penuh dan 
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positif (Ryff & Keyes, 1995). Jika dikombinasikan aspek-aspek ini 

meliputi suatu rentang dari wellness yang dapat 

mengaktualisasikan diri, dan memberikan penilaian positif 

terhadap diri sendiri dan kehidupannya di masa lalu (self 

acceptance), keinginan untuk memiliki hubungan yang berkualitas 

dengan orang lain (positive relations with others), perasaan untuk 

menjadi pribadi yang mandiri (autonomy), kapasitas untuk 

menciptakan, mengelola, dan mengendalikan hidup dan 

lingkungan secara efektif agar sesuai dengan kondisi psikologis 

dalam rangka mengembangkan diri (enviromental mastery), 

keyakinan bahwa kehidupan seseorang memiliki arah, tujuan dan 

arti hidup (purpose in life), dan perasaan untuk terus bertumbuh, 

berkembang dan mengembangkan potensi secara personal 

(personal growth).  

Dalam perkembangan teori PWB, Ryff dan Singer (2008) 

juga menyebutkan bahwa dalam pengoperasionalan setiap aspek 

PWB memerlukan kajian-kajian empirik. Salah satu contohnya 

adalah Ryff dan Singer (2008) memasukkan kajian dari Frankl 

(1992) tentang will to meaning guna lebih mengoperasionalkan 

aspek tujuan hidup dalam teori PWB.  

 

 2.1.3 Aspek Psychological Well Being 

   Enam aspek dari PWB yang merupakan intisari dari teori-

teori positive functioning psychology yang dirumuskan oleh Ryff 

(dalam Ryff, 1989; Ryff & Keyes, 1995), yaitu:  
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1. Penerimaan diri (Self acceptance)  

Aspek ini didefinisikan sebagai karakteristik utama 

dari kesehatan mental dan juga merupakan karakteristik 

utama dari individu yang mencapai aktualisasi diri, berfungsi 

secara optimal dan dewasa (Ryff & Keyes, 1995). 

Penerimaan diri yang baik ditandai dengan kemampuan 

menerima diri baik segi positif maupun negatif. Orang yang 

memiliki penerimaan diri yang baik akan dapat memiliki 

sifat positif terhadap diri sendiri, mengakui dan menerima 

berbagai aspek diri termasuk sifat baik dan buruk, serta 

memiliki pandangan positif terhadap kehidupan masa lalu.  

Sebaliknya orang yang memiliki penerimaan diri 

rendah akan merasa tidak puas dengan dirinya sendiri, 

kecewa dengan apa yang telah terjadi pada masa lalu, merasa 

terganggu dengan kualitas pribadi, serta mempunyai 

keinginan yang berbeda dari keadaan dirinya (Ryff & Keyes, 

1995, Ryff & Singer, 2008). 

2. Hubungan Positif dengan orang lain (Positive relation with 

other) 

Aspek hubungan positif dengan orang lain diartikan 

sebagai kemampuan untuk mencintai dilihat juga sebagai 

karakteristik utama dari kesehatan mental. Hubungan yang 

hangat dengan orang lain merupakan salah satu kriteria dari 

kedewasaan (Ryff, 1989; Ryff & Keyes,1995). 



18 
 

Individu yang matang digambarkan sebagai individu 

yang mampu untuk mencintai dan membina hubungan 

interpersonal yang dibangun atas dasar saling percaya. 

Individu juga memiliki perasaan simpati dan kasih sayang 

yang kuat terhadap sesama manusia dan mampu memberikan 

cinta, memiliki persahabatan yang mendalam, dan 

mempunyai kemampuan untuk mengidentifikasi orang lain 

dengan baik.  

Sebaliknya, Ryff (1995) mengemukakan bahwa orang 

yang memiliki tingkatan yang rendah pada aspek ini ditandai 

dengan tingkah laku yang tertutup dalam berhubungan 

dengan orang lain, sulit untuk bersikap hangat, peduli, dan 

terbuka dengan orang lain, terisolasi dan merasa frustasi 

dalam membina hubungan interpersonal, tidak berkeinginan 

untuk berkompromi dalam mempertahankan hubungan 

dengan orang lain. 

3. Otonomi (Autonomy) 

Aspek otonomi menyangkut kemampuan untuk 

menentukan nasib sendiri (self-determination), bebas dan 

memiliki kemampuan untuk mengatur perilaku sendiri. 

Individu yang memiliki tingkat otonomi yang baik maka 

individu tersebut akan mandiri, mampu menolak tekanan 

sosial untuk berpikir dan berperilaku dengan cara tertentu, 

mampu mengatur perilaku diri sendiri dan mengevaluasi diri 

sendiri dengan standar pribadi (Ryff, 1995). 
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Sebaliknya, individu yang memiliki otonomi rendah 

akan terlalu memperhatikan dan mempertimbangkan harapan 

dan evaluasi dari orang lain, bergantung kepada penilaian 

orang lain untuk mengambil suatu keputusan serta cenderung 

untuk bersikap konformis terhadap tekanan sosial (Ryff & 

Keyes, 1995; Ryff & Singer, 2008). 

4. Penguasaan lingkungan (Environmental mastery) 

Salah satu karakteristik dari kondisi kesehatan mental 

adalah kemampuan individu untuk memilih, menciptakan, 

dan mengelola lingkungan agar sesuai dengan kondisi 

psikologisnya dalam rangka mengembangkan diri. Seseorang 

yang baik dalam aspek penguasaan lingkungan memiliki 

keyakinan dan kompetensi dalam mengatur lingkungan. Ia 

dapat mengendalikan berbagai aktivitas eksternal yang 

berada di lingkungannya termasuk mengatur dan 

mengendalikan situasi kehidupan sehari-hari, memanfaatkan 

kesempatan yang ada di lingkungannya, serta mampu 

memilih dan menciptakan lingkungan yang sesuai dengan 

kebutuhan dan nilai-nilai pribadi.  

Sebaliknya, seseorang yang memiliki penguasaan 

lingkungan yang kurang baik akan mengalami kesulitan 

dalam mengatur situasi sehari-hari, merasa tidak mampu 

untuk mengubah dan meningkatkan kualitas lingkungan 

sekitarnya, kurang peka terhadap kesempatan yang ada di 

lingkungannya, dan kurang memiliki kontrol terhadap 

lingkungan (Ryff, 1995). 
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5. Tujuan hidup (Purpose of life) 

Kondisi mental yang sehat memungkinkan individu 

untuk menyadari bahwa ia memiliki tujuan hidup tertentu 

dalam hidup yang ia jalani serta mampu memberikan makna 

pada hidup yang ia jalani. Individu yang berada dalam 

kondisi ini diasumsikan memiliki keyakinan yang dapat 

memberikan makna dan arah bagi kehidupannya, mampu 

merasakan arti dari masa lalu dan masa kini, memiliki 

keyakinan yang memberikan tujuan hidup, serta memiliki 

tujuan dan target yang ingin dicapai dalam hidup (Ryff, 

1995).  

Sebaliknya, individu yang kurang memiliki tujuan 

hidup akan kehilangan makna hidup, memiliki sedikit tujuan 

hidup, kehilangan rasa keterarahan dalam hidup, kehilangan 

keyakinan yang memberikan tujuan hidup, serta tidak 

melihat makna yang terkandung untuk hidupnya dari 

kejadian di masa lalu (Ryff, 1995). Individu yang memiliki 

psychological well-being perlu memiliki pemahaman yang 

jelas akan tujuan dan arah hidup yang dijalaninya, misalnya 

individu dapat mengabdikan dirinya pada masyarakat.  

6. Pertumbuhan pribadi (Personal growth) 

Seseorang yang memiliki pertumbuhan pribadi yang 

baik ditandai dengan adanya perasaan mengenai 

pertumbuhan yang berkesinambungan dalam dirinya, 

memandang diri sendiri sebagai individu yang selalu tumbuh 

dan berkembang, terbuka terhadap pengalaman-pengalaman 
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baru, memiliki kemampuan dalam menyadari potensi diri 

yang dimiliki, dapat merasakan peningkatan yang terjadi 

pada diri dan tingkah lakunya setiap waktu, serta dapat 

berubah menjadi pribadi yang lebih efektif dan memiliki 

pengetahuan yang bertambah (Ryff, 1995). 

Sebaliknya seseorang yang memiliki pertumbuhan 

pribadi yang kurang baik akan merasa dirinya mengalami 

stagnasi, tidak melihat peningkatan dan pengembangan diri, 

merasa bosan dan kehilangan minat terhadap kehidupannya, 

serta merasa tidak mampu dalam mengembangan sikap dan 

tingkah laku yang lebih baik (Ryff, 1995). 

 

2.1.4 Faktor-faktor yang Memengaruhi Psychological Well Being 

Ada beberapa faktor yang memengaruhi PWB  pada diri seseorang, 

yaitu: 

1. Faktor Demografis 

Faktor demografis meliputi usia, jenis kelamin, tingkat 

sosial, ekonomi, dan budaya. Melalui beberapa penelitian, Ryff 

dan Singers (1996) menemukan beberapa faktor-faktor 

demografis yang memengaruhi perkembangan PWB seseorang. 

a. Usia 

Dari penelitian yang dilakukan oleh Ryff (1989) 

ditemukan adanya perbedaan tingkat psychological well-

being pada orang dari berbagai kelompok usia. Ryff dan 
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Keyes (1995) menemukan bahwa aspek penguasaan 

lingkungan dan aspek otonomi mengalami peningkatan 

seiring bertambahnya usia, terutama dari dewasa muda 

hingga dewasa madya. Aspek hubungan positif dengan orang 

lain juga mengalami peningkatan seiring bertambahnya usia. 

Sebaliknya, aspek tujuan hidup dan pertumbuhan pribadi 

memperlihatkan penurunan seiring bertambahnya usia, 

penurunan ini terutama terjadi pada dewasa madya hingga 

dewasa akhir. Dari penelitian tersebut menunjukkan tidak 

adanya perbedaan yang signifikan dalam aspek penerimaan 

diri selama usia dewasa muda hingga dewasa akhir.  

b. Jenis Kelamin 

Penelitian Karasawa, Churham, Kitayama, Dienberg, 

Barry dan Ryff (2011) menunjukkan terdapat perbedaan 

tingkat PWB jika ditinjau dari jenis kelamin yang dimiliki. 

Menurut Ryff (1989), satu-satunya aspek yang menunjukkan 

perbedaan signifikan antara laki-laki dan perempuan adalah 

aspek hubungan positif dengan orang lain. Sejak kecil, 

stereotype gender telah tertanam dalam diri anak laki-laki 

digambarkan sebagai sosok yang agresif dan mandiri, 

sementara itu perempuan digambarkan sebagai sosok yang 

pasif dan tergantung, serta sensitif terhadap perasaan orang 

lain (Papalia & Feldman, 2001). Inilah yang menyebabkan 

mengapa wanita memiliki skor yang lebih tinggi dalam aspek 

hubungan positif dan dapat mempertahankan hubungan yang 

baik dengan orang lain.  
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c. Status sosial ekonomi  

Perbedaan kelas sosial juga memengaruhi kondisi PWB 

seorang individu. Ryff (dalam Ryan & Deci, 2001) 

mengemukakan bahwa status sosial ekonomi berhubungan 

dengan aspek penerimaan diri, tujuan hidup, penguasaan 

lingkungan, dan pertumbuhan diri. Individu yang memiliki 

status sosial ekonomi yang rendah cenderung 

membandingkan dirinya dengan orang lain yang memiliki 

status sosial ekonomi yang lebih baik dari dirinya. Hasil 

penelitian yang diperoleh dari Wisconsin Longitudinal Study 

(dalam Ryff & Singer, 1996) memperlihatkan bahwa PWB 

lebih tinggi pada individu yang memiliki pendidikan tinggi 

baik pada wanita maupun pria, serta individu yang 

mempunyai penghasilan dan jabatan yang tinggi. Mereka 

memiliki perasaan yang lebih positif terhadap diri sendiri dan 

masa lalu mereka serta lebih memiliki rasa keterarahan 

dalam hidup dibandingkan dengan mereka yang berada 

dalam status sosial ekonomi yang rendah. 

d. Budaya 

Peneltian yang dilakukan Karasawa et al. (2011) 

melihat PWB dalam dua perspektif kebudayaan yang 

berbeda yaitu kebudayaan Jepang dan Amerika. Dari hasil 

penelitian tersebut didapatkan bahwa tingkat PWB yang 

dimiliki masyarakat Jepang sangat berbeda dengan yang 

dimiliki masyarakat Amerika dalam setiap aspek - aspeknya. 

Ryff (1995) mengatakan bahwa sistem nilai individualisme -
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kolektivisme memberi dampak terhadap PWB yang dimiliki 

suatu masyarakat. Budaya barat memiliki skor yang tinggi 

dalam aspek penerimaan diri dan aspek otonomi, sedangkan 

budaya timur yang menjunjung tinggi nilai kolektivisme 

memiliki skor yang tinggi pada aspek hubungan positif 

dengan orang lain.  

2.  Faktor Dukungan Sosial  

Hasil penelitian menemukan bahwa dukungan sosial dari 

lingkungan sekitar individu akan sangat memengaruhi PWB 

yang dirasakan oleh individu tersebut. Menurut Davis (dalam 

Rahayu, 2008) individu-individu yang mendapatkan dukungan 

sosial memiliki tingkat PWB yang lebih tinggi. Dukungan ini 

dapat berasal dari berbagai sumber, diantaranya pasangan, 

keluarga, teman, rekan kerja, maupun organisasi sosial. Susanti 

(2012) mengemukakan bahwa dukungan sosial yang diberikan 

oleh orang terdekat membuat seseorang merasa mampu atau 

kompeten sehingga PWB yang dimiliki semakin tinggi.  

3. Pemberian Arti Terhadap Hidup 

Menurut Ryff (1989) pemberian arti terhadap pengalaman 

hidup memberi kontribusi yang sangat besar terhadap 

pencapaian PWB. Pengalaman tersebut mencakup berbagai hal 

dan berbagai proses kehidupan yang dialami individu. 

Pernyataan ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh 

Ryff dan Essex (1992) mengenai pengaruh interpretasi dan 

evaluasi individu pada pengalaman hidupnya terhadap 
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kesehatan mental. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa 

mekanisme evaluasi diri ini berpengaruh pada PWB individu, 

terutama dalam aspek penguasaan lingkungan, tujuan hidup, dan 

hubungan positif dengan orang lain.    

4. Kepribadian 

Kepribadian sering dihubungkan dengan aspek PWB. 

Schumute dan Ryff (1997) menemukan sifat neurotik, ekstrovert, 

dan conscientiousness (berhati-hati) adalah prediktor yang 

konsisten dari aspek-aspek PWB khususnya, penerimaan diri, 

penguasaan lingkungan, dan tujuan hidup. Walaupun begitu 

aspek-aspek PWB yang lain juga berkorelasi dengan sifat-sifat 

yang lain misalnya, sifat keterbukaan terhadap pengalaman baru 

dan sifat agreeableness (ramah) adalah prediktor dari aspek 

hubungan positif dengan orang lain. 

5. Locus of Control (LOC) 

Locus of Control (LOC) didefinisikan sebagai suatu 

ukuran harapan umum seseorang mengenai pengendalian 

(kontrol) terhadap penguatan (reinforcement) yang mengikuti 

perilaku tertentu. Robinson dan Shiver (dalam Rahayu, 2008) 

mengemukakan bahwa LOC dapat memberikan peramalan 

terhadap well being seseorang. LOC seseorang dapat 

menggambarkan seberapa jauh seseorang memandang  

kemungkinan adanya hubungan antara perilaku yang akan 

dilakukan dan akibat dari perilaku yang dilakukannya tersebut. 

Individu dengan LOC internal pada umumnya memiliki tingkat 
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PWB yang lebih tinggi dibandingkan dengan individu yang 

memiliki LOC eksternal. 

6. Religiusitas 

Penelitian-penelitian mengenai psikologi dan religiusitas 

yang dilakukan antara lain oleh Ellison dan Levin (1998), 

Ellison et al. (2001), Koenig (2004), Krause dan Ellison (2003) 

(dalam Rahayu, 2008) menemukan hubungan positif antara 

religiusitas dan PWB. Religiusitas menumbuhkan sikap rela 

menerima dan ikhlas terhadap apa yang terjadi di dalam diri dan 

kehidupannya yang berkorelasi dengan aspek penerimaan diri.  

7. Faktor-Faktor Lain yang Memengaruhi PWB. 

Selain keenam faktor di atas yang sudah dipaparkan oleh 

penulis, Penulis juga menemukan faktor-faktor lain yang 

mempengaruhi PWB seseorang. Penelitian lain membuktikan 

bahwa faktor lingkungan sosial dapat memengaruhi PWB 

seseorang. Hal ini terbukti pada penelitian yang dilakukan oleh 

Barnett dan Gareis (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 (Werdyaningrum, 2013; Manning & 
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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). Remaja yang 

berasal dari orangtua yang tidak bercerai cenderung memiliki 

tingkat PWB yang lebih tinggi daripada remaja yang 

orangtuanya bercerai atau hanya memiliki orangtua tunggal. 

Remaja dari orangtua yang tidak bercerai cenderung memiliki 

aspek hubungan positif dengan orang lain, penerimaan diri, dan 

penguasaan lingkungan yang tinggi dibandingkan dengan 

remaja yang memiliki orangtua yang bercerai (Wedyaningrum, 

2013). 

Harga diri juga merupakan faktor yang memengaruhi tinggi 

dan rendahnya PWB seseorang (Sativa, 2013; Susanti, 2012). 

Individu dengan harga diri yang tinggi memiliki tingkat PWB 

yang lebih tinggi dibandingkan dengan individu yang memiliki 

harga diri yang rendah. PAR juga memengaruhi PWB 

seseorang. Penelitian Corsano et al. (2006) menemukan bahwa 

remaja yang memiliki PAR yang baik dan positif berpengaruh 

terhadap peningkatan PWB mereka. Penelitian Amato (dalam 

Kurniati, 2011) menemukan bahwa PAR khususnya kedekatan 

dengan ayah mempunyai kontribusi yang khas terhadap 

munculnya kebahagiaan hidup. Senada dengan Amato, Mansi, 

Vignoles dan Regalia (2006) menemukan bahwa kedekatan 

keluarga berhubungan dengan tingginya PWB di Inggris dan 

Italia. 
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2.2    Religiusitas 

 Religiusitas merupakan sebuah konsep yang luas dan 

cenderung sulit untuk dijelaskan secara definitif, karena berkaitan 

dengan isitlah agama. Dalam perkembangan selanjutnya para ahli 

sepakat bahwa pengertian agama itu harus dibedakan dengan 

pengertian religiusitas karena agama lebih merujuk kepada aspek 

formal, sedangkan religiusitas lebih ke aspek religi yang dihayati 

oleh individu. Dalam hubungannya dengan fokus kajian penelitian 

ini, penulis akan lebih memfokuskan penjelasan berikut pada ranah 

religiusitas.  

 

2.2.1 Definisi Religiusitas 

 Menurut Rakhmat (2004), religiusitas adalah suatu keadaan 

yang ada dalam diri individu yang mendorongnya untuk bertingkah 

laku sesuai dengan kadar ketaatannya terhadap agama. Glock dan 

Stark (dalam Nashori, 2007) mengartikan religiusitas adalah sistem 

simbol, sistem keyakinan, sistem nilai, dan sistem perilaku yang 

terlembagakan, yang semuanya berpusat pada persoalan-persoalan 

yang dihayati sebagai sesuatu yang paling maknawi. Dari pengertian 

di atas penulis memilih pengertian religiusitas menurut Glock dan 

Stark.  
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2.2.2 Aspek Religiusitas 

Aspek religiusitas yang akan diukur dalam penelitian ini 

yaitu menurut Glock & Stark (dalam Holdcroft, 2006). Aspek-aspek 

tersebut dibagi menjadi lima aspek yaitu: 

1. Pengetahuan Religius (Intelectual aspect) 

Aspek ini melihat seberapa jauh seseorang mengetahui dan 

memahami ajaran-ajaran agamanya yang terdiri dari dasar-dasar 

keyakinan, ritual atau tradisi yang ada dalam kitab sucinya. 

2. Praktek Religius (Ritualistic aspect) 

Aspek ini berkaitan dengan perilaku seseorang dalam 

menyatakan kepercayaannya terhadap agama mencakup dua hal 

yaitu ritual dan ketaatan. Ritual mencakup kegiatan-kegiatan 

yang berhubungan dengan agama sedangkan ketaatan mencakup 

hal-hal utama dan merupakan suatu kewajiban untuk 

menjalankannya 

3. Perasaan religius (Experiental aspect) 

Aspek ini berkaitan dengan perasaan keagaaman yang 

dialami oleh penganut agama. Dalam psikologi dikenal dengan 

istilah religious experience. Setiap agama mengharapkan bahwa 

setiap penganut agama mengalami langsung pengalaman dengan 

Ilahi yang melibatkan emosi.  
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4. Keyakinan religius (Ideological aspect) 

Keyakinan adalah tingkatan sejauh mana seseorang 

berpegang teguh, menerima, dan mengakui ajaran-ajaran dalam 

agamanya. Setiap agama mempertahankan seperangkat 

kepercayaan dimana para penganut diharapkan untuk taat. 

5. Efek religius (Consequential aspect) 

Konsekuensi mengenai implikasi ajaran agama 

memengaruhi perilaku seseorang dalam kehidupan sosial. Selain 

itu, mengacu pada identifikasi komitmen terhadap agama, 

praktik, pengalaman, dan pengetahuan yang dimiliki.  

2.2.3 Efek Religiusitas 

 Religiusitas dapat menumbuhkan sikap rela menerima dan 

ikhlas terhadap apa yang terjadi dalam kehidupannya (Larazon, 

dalam Hawari, 2002) dimana sikap tersebut berkaitan dengan aspek 

PWB, yaitu penerimaan diri yang berarti bahwa seseorang harus bisa 

menerima kenyataan yang terjadi dalam kehidupannya di masa lalu 

dan masa sekarang.  

 

2.3 Parent Adolescent Relationship (PAR) 

  Hubungan yang karib dengan orangtua merupakan aspek 

yang sangat penting dalam perkembangan remaja karena hubungan ini 

berfungsi sebagai model atau cetakan yang akan dibawa seumur hidup 

dan memengaruhi terbentuknya hubungan-hubungan baru di 

kemudian hari (Santrock, 2013).  
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2.3.1 Definisi Parent Adolescent Relationship (PAR) 

PAR menurut Somers (2006) yang mengacu dari Hudson 

(1993) menjelaskan bahwa PAR adalah interaksi yang terjadi antara 

orangtua dan remaja yang mencakup kedekatan, komunikasi, dan 

kenyamanan yang di dalamnya terdapat aspek-aspek yang 

dikemukakan oleh Somers (2006). 

2.3.2 Aspek Parents Adolescent Relationship (PAR) 

 Somers (2006) menuliskan tentang aspek-aspek dari 

Parents Adolescent Relationship yaitu:   

1. Kedekatan (Closeness) 

Kedekatan dengan orangtua bisa dianggap sebagai perasaan 

kasih sayang antara orangtua dan anak dengan anak merasakan 

dukungan dari orangtua (Somers, 2012). Ikatan emosional yang 

kokoh dengan orangtua akan meningkatkan hubungan erat yang 

positif di luar keluarga. Remaja yang mempunyai kedekatan kuat 

dengan orangtuanya cenderung mempunyai kedekatan yang kuat 

juga dengan teman sebaya yang berperilaku positif (Santrock, 

2013).  

2. Komunikasi (Communication) 

Somers (2012) mengungkapkan keterbukaan yang baik 

dalam komunikasi di PAR adalah kedekatan yang besar antara 

remaja dan orangtua. Komunikasi yang baik dalam keluarga 

akan memberikan dampak positif bagi pengembangan diri 

remaja, dalam pola asuh otoritatif terdapat komunikasi yang baik 
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dimana orangtua lebih banyak melibatkan anak-anaknya dalam 

dialog verbal dan membiarkan mereka mengekspresikan 

pandangan-pandangannya (Kuczysnki & Iollis, dalam Santrock, 

2013). Jenis keluarga seperti ini dapat membantu remaja 

memahami relasi sosial dan hal-hal yang dibutuhkan untuk 

memahami seorang pribadi yang kompeten.  

3. Kenyamanan (Comfort) 

Suasana rumah yang nyaman dapat dirasakan dengan 

adanya perhatian, pengakuan, pengertian, penghargaan, kasih 

sayang, saling percaya, dan waktu yang disediakan oleh orangtua 

bagi remaja (Ahmadi & Sholeh, 2005). 

Dari uraian di atas, landasan teori yang digunakan dalam 

penelitian ini, berdasarkan teori Somers (2006), aspek-aspek 

hubungan orang tua remaja yaitu kedekatan, komunikasi, dan 

kenyamanan. 

2.3.4. Efek Parent Adolescent Relationship  

Relasi orangtua remaja dipengaruhi dan ditentukan oleh 

sikap dan kematangan remaja maupun orangtua. Kemampuan 

orangtua untuk menjalin kerjasama, berkomunikasi yang 

seimbang dan memahami kebutuhan masing-masing dapat 

membantu remaja untuk mengembangkan sikap positif terhadap 

laki-laki dan perempuan (Santrock, 2013). Selain itu, kesediaan 

menerima dan keterbukaan merupakan ciri dari hubungan yang 

akrab antara orang tua dan remaja. Kedekatan di antara keluarga 
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mempunyai kontribusi yang positif dalam peningkatan PWB 

khususnya aspek PWB yaitu hubungan positif dengan orang lain. 

 

2.4  Hasil-hasil Penelitian Sebelumnya  

   Terdapat beberapa hasil penelitian sebelumnya mengenai 

pengaruh religiusitas dan PWB serta pengaruh parent adolescent 

relationship terhadap PWB.  

1. Pengaruh Religiusitas terhadap PWB 

Penelitian Saputri et al. (2013) terhadap 77 santri 

pondok pesantren Tahfidzul Qur’an Ibnu Abbas Klaten kelas 

VIII dimana hasilnya membuktikan bahwa terdapat hubungan 

antara religiusitas dan PWB dengan korelasi positif nilai r 

sebesar 0,502 dan signifikansi 0,000 (< 0,05). Penelitian 

Ismail & Desmukh (2012) menyatakan bahwa ada hubungan 

positif yang kuat antara religiusitas dan PWB dengan nilai r 

sebesar 0,76. Penelitian ini dilakukan pada 65 pria dan 85 

wanita muslim di Pakistan yang berusia dari 18-60 tahun. 

Senada dengan penelitian di atas, hasil penelitian Trankle 

(2007) pada 12 pelajar laki-laki dan 28 pelajar perempuan di 

Christian Liberal Arts of College di the Midwestern United 

States menunjukkan hubungan positif yang kuat antara 

religiusitas dan PWB (r(40) = ,48, p < ,01(two-tailed). 

Penelitian yang dilakukan Amawidyawati dan Utami (2006) 

pada korban gempa di Yogyakarta juga menunjukkan adanya 
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hubungan positif dan signifikan antara religiusitas dan PWB 

dengan nilai r sebesar 0,505. 

Penelitian yang dilakukan Rafique dan Hafeez (2012) 

kepada 30 laki-laki dan 30 perempuan berusia 60 tahun di 

Lahore menunjukkan tidak ada perbedaan signifikan jenis 

kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam hubungan 

religiusitas dan PWB. 

2. Pengaruh PAR terhadap PWB 

Amato (dalam Kurniati, 2011) menemukan bahwa 

kedekatan dengan orangtua khususnya ayah mempunyai 

kontribusi yang khas terhadap munculnya kebahagiaan hidup. 

Senada dengan Amato, Mansi et al., (2006) menemukan bahwa 

kedekatan keluarga berhubungan dengan tingginya PWB di 

Inggris dan Italia. Penelitian yang dilakukan oleh Corsano et 

al., (2006) pada 330 remaja di Italia juga menemukan bahwa 

remaja yang memiliki PAR yang baik dan positif berpengaruh 

terhadap peningkatan PWB mereka.  

 

2.5 Dinamika Penelitian 

Remaja dalam perkembangannya membutuhkan 

lingkungan yang mendukung dirinya untuk dapat berkembang 

secara optimal ke arah yang positif sehingga mereka dapat 

merasakan kepuasan hidup dan kebahagiaan serta mengurangi 

kecenderungan untuk berperilaku negatif. Lingkungan keluarga 

sangat berpengaruh dalam pembentukan dan perkembangan 
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kepribadian remaja karena keluarga merupakan kelompok sosial 

pertama dimana remaja berinteraksi dan menyatakan dirinya 

sebagai makhluk sosial.  

Religiusitas menjadi salah satu faktor penting yang 

menentukan adanya kebahagiaan dalam diri remaja. Keluarga yang 

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 Ellison 

menunjukkan bahwa individu yang memiliki kepercayaan terhadap 

agama yang kuat, dilaporkan memiliki kepuasan hidup yang lebih 

tinggi, kebahagiaan personal yang lebih tinggi,serta mengalami 

dampak negatif peristiwa traumatis yang lebih rendah jika 

dibandingkan individu yang tidak memiliki kepercayaan terhadap 

agama yang kuat. Hasil penelitian Freidman et al. (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, 2013) juga menyatakan bahwa individu 

yang memiliki tingkat religiusitas tinggi lebih mampu memaknai 
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setiap kejadian hidupnya secara positif, sehingga hidupnya menjadi 

lebih bermakna dan terhindar dari stress maupun depresi. 

Parent adolescent relationship juga menentukan PWB 

remaja. Meeus dan Dekovic (dalam Del Valle, 2010) 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 kedekatan dengan ayah mempunyai kontribusi yang khas 

terhadap munculnya kebahagiaan, kepuasan hidup, dan distress 

psikologis 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).  

Dari pemaparan di atas, dapat diketahui bahwa PWB tidak 

lepas dari pengaruh religiusitas dan PAR, sehingga untuk 

mendapatkan PWB remaja membutuhkan religiusitas dan PAR 

yang sifatnya melibatkan remaja dalam pengambilan keputusan.  

 

2.6 Hipotesis 

Berdasarkan hasil-hasil penelitian terdahulu dan teori 

yang ada, hipotesis dalam penelitian ini adalah:  

H1: ada pengaruh positif dan signifikan antara religiusitas dan 

parent adolescent relationship pada PWB. 
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2.7 Model Penelitian 
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