
1  BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  Masa remaja merupakan masa peralihan dari masa kanak-kanak. Menurut Papalia, Olds dan Feldman (2008) masa remaja dimulai pada usia 11 atau 12 sampai awal usia 20-an.  Pada masa remaja, individu lebih sering berada di luar rumah bersama teman-temannya dan mulai belajar untuk menyesuaikan diri dengan standar kelompoknya. Remaja cenderung menghabiskan lebih banyak waktu bersama teman sebaya ketimbang dengan orangtua dan keluarga (Papalia, Olds & Feldman, 2008). Hal ini dikarenakan masa remaja merupakan masa pencarian identitas (Hurlock, 1980). Banyaknya waktu yang digunakan untuk kegiatan di luar rumah merupakan suatu cara bagi remaja untuk bergaul dengan teman sebayanya, menyesuaikan diri dengan standar pada kelompoknya sehingga dengan begitu remaja akan mendapatkan pengakuan sebagai anggota kelompok.  Meskipun pada masa remaja individu lebih banyak menghabiskan waktu di luar untuk berkumpul bersama teman-temannya, dan menjadikan teman kelompok sebagai figur untuk menemukan identitasnya, namun remaja juga tetap membutuhkan perhatian, kenyamanan dan keamanan dari orangtua selama periode masa remaja. Hal ini dikarenakan masa remaja merupakan masa yang sedang dalam kondisi emosi yang cenderung meningkat, merupakan masa bermasalah, masa yang tidak realistik dalam memandang suatu hal (Hurlock, 1980), periode yang amat berisiko, dan mengalami kesulitan dalam menangani begitu banyak 



2    perubahan yang terjadi (Papalia, Olds & Feldman, 2008). Hal ini menjadikan  remaja cenderung memiliki permasalahan dan bahkan kesulitan dalam mengatasi permasalahnya sendiri. Sehingga sangat dibutuhkan peran penuh dari orangtua dan keluarga untuk membantu remaja agar lebih baik dan lebih siap dalam melewati permasalahan serta menghadapi tugas perkembangannya, karena keberhasilan remaja dalam  memenuhi tugas perkembangan akan mempengaruhi tahap perkembangan berikutnya. Namun, pada kenyataannya tidak semua remaja dapat tinggal dan merasakan kasih sayang dari orangtua. Remaja yang tinggal di panti asuhan merupakan remaja yang tidak merasakan adanya peran orangtua. Keberadaan remaja di panti asuhan disebabkan oleh berbagai macam faktor. Diantaranya disebabkan oleh meninggalnya orangtua (Sengendo & Nambi, 1997; DeWitt & Lessing, 2010; Naqshbandi, Sehgal & Hassan, 2012; Tsegaye, 2013; Bhat, Rahman & Bhat, 2015; Pilapil, 2015), masalah ekonomi dalam keluarga (Sengendo & Nambi, 1997; DeWitt & Lessing, 2010; Bath, Rahman & Bath, 2015), dipisahkan dari keluarga (Bhat, Rahman & Bhat, 2015), dan perselisihan keluarga (Bhat, Rahman & Bhat, 2015).  Berbagai macam penyebab masuknya remaja ke panti asuhan mempengaruhi psychological well-being yang dirasakan. Psychological well-

being merupakan suatu kondisi individu merasa sejahtera dengan menerima kekurangan dan kelebihan, memiliki tujuan hidup, menjalin hubungan baik dengan orang lain, hidup mandiri, mampu memahami dan menguasai lingkungan serta mampu mengembangkan potensi dalam diri (Ryff & Keyes, 1995).  



3    Berbagai permasalahan psikologis yang terjadi pada remaja panti asuhan ditemukan dari beberapa hasil penelitian diantaranya yaitu mengembangkan hubungan yang buruk dengan orang di luar rumah (Hurlock, 1980). Selain itu, menurut Sengendo dan Nambi (1997) remaja panti asuhan cenderung memiliki perasaan sedih, marah, bersalah, merasa khawatir sepanjang waktu mengenai masa depan, benci terhadap diri sendiri, sulit tidur, depresi, sulit konsentrasi dalam belajar, menunjukkan penampilan yang buruk, tidak memiliki nafsu makan, dan menolak untuk bersekolah. Hal ini menunjukkan bahwa remaja yang tinggal di panti asuhan memiliki psychological well-being yang rendah. Menurut Pilapil (2015) remaja panti asuhan merasa dirinya tidak memiliki teman baik, sulit berkonsentrasi dalam belajar, mengalami mimpi buruk, kurang mendapatkan perhatian, sulit percaya terhadap orang lain, mendapatkan perlakuan kasar (mengalami bully), memiliki sedikit teman, sulit menjalin hubungan dekat, terasing dari lingkungan sosial, mengalami trauma, dan diabaikan. Bahkan menurut Naqshbandi, Sehgal dan Hassan (2012) remaja yang tinggal di panti asuhan akan cenderung merasa sulit untuk dapat diterima di tengah masyarakat setelah keluar dari panti asuhan.  Sulitnya penerimaan masyarakat ini menyebabkan remaja panti asuhan mengalami kesulitan untuk menjalin hubungan yang positif dengan orang lain. Keadaan ini menyebabkan remaja merasa frustrasi dan terisolasi dalam membina hubungan interpersonal, bahkan remaja menjadi tidak memiliki keinginan untuk mempertahankan hubungan dengan orang lain (Ryff, 1995). Sebagaimana dikemukakan Allport, bahwa membina hubungan yang hangat dengan orang lain  



4    sangat penting, hal ini merupakan salah satu kriteria dari maturity atau kematangan (Ryff, 1989). Ketidakmampuan dalam menjalin hubungan dengan orang lain ini akan sangat mempengaruhi perkembangan remaja. Hal ini dikarenakan, menurut Erikson pada masa remaja yang menjadi tugas perkembangannya yaitu pencarian identitas dan pemahaman mengenai identitas ini diperoleh remaja melalui lingkungan sosial (Crain, 2007). Sehingga ketidakmampuan menjalin hubungan dengan orang lain yang berada di lingkungan sosial ini berpengaruh terhadap perkembangan remaja yang kemudian dapat menyebabkan penurunan psychological well-being pada remaja. Berbagai permasalahan psikologis yang dialami remaja panti asuhan serta dampak permasalahan terhadap tahap perkembangan remaja mengambarkan bahwa remaja yang tinggal di panti asuhan belum mencapai psychological well-

being atau bisa dikatakan memiliki psychological well-being yang rendah. Rendahnya  psychological well-being pada remaja panti asuhan menunjukkan rendahnya kemampuan remaja panti asuhan dalam hal penerimaan, kurang mampu menjalin hubungan positif dengan orang lain, serta cenderung tidak memiliki harapan atau tujuan di masa depan, serta berfikir negatif terhadap masa depan. Sehingga menyebabkan remaja kurang mampu menghadapi kehidupan saat ini.  Berbeda dengan beberapa hasil penelitian yang menjelaskan tentang rendahnya psychological well-being pada remaja yang tinggal di panti asuhan, penelitian lain menunjukkan bahwa remaja yang tinggal di panti asuhan justru memiliki psychological well-being yang tinggi. Pada penelitian Jayanti (2015) 



5    ditemukan bahwa meskipun tinggal di panti asuhan, tetapi remaja tetap merasakan kebahagiaan. Hal ini dikarenakan dengan tinggal di panti asuhan sebahagian besar keinginan remaja yang tinggal di panti asuhan remaja sudah terpenuhi seperti memiliki banyak teman, dapat meneruskan sekolah, serta dapat meningkatkan nilai-nilai keagamaan karena adanya pendisiplinan dari pengasuh panti asuhan.  Artinya, tinggal di panti asuhan bukan menjadi penyebab remaja tidak merasakan kebahagiaan. Dengan tinggal di panti asuhan, remaja justru mendapatkan pendidikan yang lebih baik daripada tidak tinggal di panti asuhan. Sehingga remaja dapat mencapai cita-citanya serta dapat mengembangkan kemampuan yang dimiliki. Serta remaja dapat menjalin hubungan sosial yang lebih sering dengan teman-teman sebayanya. Hal ini sesuai dengan tahap perkembangan remaja yang sedang dalam tahap pencarian identitas dan lebih senang berkumpul dengan teman sebaya dibandingkan berkumpul dengan orangtua dan keluarga. Ryan dan Deci (2001) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa dengan well-

being maka akan menjadikan seseorang dapat berfungsi secara optimal. Individu yang mencapai psychological well-being memiliki kemampuan dalam memahami dirinya, kekurangan dan kelebihan serta lingkungannya sehingga dengan pemahaman tersebut maka individu dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan kemampuan yang dimiliki dan yang diketahuinya.  Individu dikatakan berfungsi secara optimal menurut Rogers adalah individu yang terbuka terhadap pengalaman, bebas berpengalaman, memahami 



6    perasaan dirinya dan tidak mencoba menekannya, mampu menentukan cara hidupnya sendiri dan bertanggung jawab atas segala tindakannya serta kreatif (Notosoedirdjo & Latipun, 2005). Oleh karena itu, apabila telah mampu berfungsi sepenuhnya atau optimal, individu baru akan dapat dikatakan memiliki mental yang sehat serta dapat mencapai psychological well-being yang optimal. 
Psychological well-being dipengaruhi oleh berbagai hal diantaranya yaitu : Usia (Ryff, 1989; Ryff & Keyes, 1995), latar belakang  budaya (Ryff & Keyes, 1995; Ryff & Singer, 1996), kelas  sosial  (Ryff, 1995),  tingkat  ekonomi  (Ryff, Magee, Kling & Wing, 1999; Ryan & Decci, 2001; Sweting & Hunt, 2014) tingkat pendidikan  (Ryff, 1995; Ryff & Singer, 1996; Ryff, Magee, Kling & Wing, 1999), religiusitas (Ellison & Levin, 1998; Levin & Chatters 1998), pemaafan (Karremans, Lange, Ouwerker & Kluwer, 2003; Thompson, Snyder, Hoffman, Michael, Rasmussen, Billings, Heinze, Neufeld, Shorey, Roberts & Roberts, 2005; Raudatussalamah & Susanti, 2014). Bahkan pengalaman yang telah dialami sebelumnya akan berbekas didalam diri remaja dan akan mempengaruhi pola perilaku dan sikapnya (Hurlock, 1980; Ryff & Singer, 1995). Sehingga, ketika individu tidak mampu bertahan serta tidak mampu menghadapi berbagai kondisi sulit seperti meninggalnya orangtua, perceraian orangtua dan keadaan ekonomi yang sulit, maka akan menyebabkan individu mengalami goncangan psikologis dan juga dapat dikatakan bahwa individu tersebut memiliki permasalan terhadap kesehatan mental. Hal ini dikarenakan menurut Maslow dan Mittlemenn, individu dikatakan memiliki mental yang sehat apabila mampu belajar dari pengalaman yang dialami yang juga diikuti dengan elastisitas dan 



7    penerimaan (Notosoedirdjo & Latipun, 2005). Bukan hanya mempengaruhi kondisi psikologis, namun juga mempengaruhi proses perkembangan serta kondisi kehidupan remaja yang tinggal di panti asuhan di masa depan.  Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa remaja yang tinggal di panti asuhan memiliki psychological well-being yang tinggi dan juga ada yang mengalami berbagai permasalahan psikologis yang menyebabkan rendahnya 
psychological well-being pada remaja yang tinggal di panti asuhan. Namun, sesungguhnya remaja yang tinggal di panti asuhan dapat mencapai psychological 

well-being jika remaja tersebut mampu memaafkan diri sendiri, orang yang melakukan kesalahan serta kondisi kehidupan yang dialami (Thompson, Snyder, Hoffman, Michael, Rasmussen, Billings, Heinze, Neufeld, Shorey, Robert & Robert, 2005). Hal ini dikarenakan, memaafkan diri sendiri merupakan suatu hal yang sangat penting. Sebagaimana dijelaskan oleh Holmgren, bahwa dengan memaafkan diri sendiri individu dapat melatih diri untuk lebih bertanggung jawab terhadap kesalahan yang dilakukan, dapat fokus untuk memperhatikan hal lain serta dapat mengembangkan pengalaman dalam berbagai bidang (Snyder & Lopez, 2007).  Tidak memaafkan diri sendiri memang memiliki dampak yang lebih besar daripada tidak memaafkan orang lain, tetapi memaafkan orang lain juga merupakan hal yang sangat penting  (Snyder & Lopez, 2007). Hal ini dikarenakan dengan mampu memaafkan orang yang melakukan kesalahan dapat menurunkan tekanan psikologis (Karremans, Lange, Ouwerker, & Kluwer, 2003), serta dapat 



8    menjalin hubungan sosial dengan lebih positif (Rusbult, Verette, Whitney, Slovi & Lipkus, 1991).  Selain memaafkan diri sendiri dan orang lain, keadaan atau situasi merupakan bagian dari kehidupan yang memiliki dampak yang cukup besar dalam mempengaruhi keadaan psikologis serta proses perkembangan individu. Sebagaimana setiap keadaan tidak selalu menyenangkan. Serta adanya kecenderungan individu menganggap dirinya tidak beruntung atau sial (Snyder & Lopez, 2007). Namun, disisi lain Snyder menambahkan bahwa kemampuan belajar untuk memahami keadaan, memahami bahwa masih ada orang lain yang memiliki kehidupan yang lebih buruk dari dirinya, serta belajar untuk mengambil pelajaran dari setiap kejadian dapat mengubah pandangan individu terhadap dirinya dan membuat individu memiliki harapan dengan kehidupannya (Snyder & Lopez, 2007). Sesuai dengan pernyataan Hope (1987) bahwa pemaafan merupakan pusat dari proses penyembuhan (Karremans, Lange, Ouwerker & Kluwer, 2003). Hal ini dikarenakan, ketika seseorang tidak memaafkan orang yang melakukan kesalahan dapat meningkatkan tekanan psikologis, sehingga dapat mengurangi 
psychological well-being (Karremans, Lange, Ouwerker & Kluwer, 2003). Selain itu, kesulitan memaafkan situasi atau takdir yang tidak menyenangkan dari Tuhan dan diri sendiri berhubungan positif dengan depresi dan kecemasan (Exline, Yali & Lobel, 1999, dalam Toussaint & Webb, 2005). Sementara itu, individu yang mampu memaafkan Tuhan memiliki kepuasan hidup dan individu yang mampu memaafkan diri sendiri dan orang lain dapat terhindar dari distres psikologis dan 



9    juga memiliki kepuasan hidup (Toussaint, Williams, Musick & Everson, 2001; Krause & Ellison, 2003, dalam Toussaint & Webb, 2005). Oleh karena itu, dengan memaafkan maka tekanan psikologis akan menurun, kepuasan hidup dan 
psychological well-being akan meningkat.  Selain itu, pemaafan juga dapat menjadi salah satu proses penyembuhan sebagaimana pemaparan Enright mengenai berbagai kisah para terapis yang menjadikan pemaafan sebagai media dalam memberikan terapi kepada klien. Berbagai macam simptom psikologis seperti depresi, intensitas kemarahan yang tinggi dapat berkurang secara signifikan setelah menjadikan pemaafan sebagai media terapi (Enright, 2001). Enright mengambarkan bahwa pemaafan memiliki makna yang sangat penting untuk kehidupan individu. Hal ini dikarenakan dengan memaafkan akan mempengaruhi kondisi emosional individu yang mulanya negatif berubah menjadi lebih positif.  Selain dapat mempengaruhi kondisi emosional, pemaafan juga berpengaruh terhadap psychological well-being (Karemans, Lange, Ouwerker & Kluwer, 2003; Raudatussalamah & Susanti, 2014) dan hubungan interpersonal (McCullough, Worthington & Rachal, 1997). Hal ini dikarenakan antara pemaafan dan 
psychological well-being memiliki hubungan positif dalam aspek sosial dan kesehatan mental. Pernyataan ini juga didukung dengan temuan Toussaint dan Webb (2005) bahwa pemaafan merupakan salah satu cara yang dapat meningkatkan penyesuaian individu dengan lingkungan. Adanya peningkatan penyesuaian yang menjadi lebih positif dengan lingkungan sosial diikuti pula dengan kemampuan individu dalam menjalin hubungan sosial dengan orang yang 



10    berada di lingkungan sekitarnya. Sehingga dengan terjalinnya penyesuaian yang positif antara individu dengan lingkungan sosial maka individu dapat menjalin hubungan yang positif pula dengan orang lain. Pemaafan merupakan salah satu bentuk keyakinan beragama (religiusitas). Hal ini didukung dengan temuan bahwa seseorang yang religius lebih mudah memaafkan sekalipun terhadap seseorang yang menyakiti (American Psychological Association, 2006). Selain itu, menurut McCullough dan Worthington (1999), pemaafan merupakan sebuah konsep yang didalamnya terdapat religiusitas sebagai bagian dari pemaafan. Memaafkan juga merupakan salah satu dari sekian banyak bentuk keyakinan beragama di Agama Islam. Hal ini sebagaimana tercantum dalam firman Allah SWT dalam Surah Asy-Syura ayat 40 yang artinya: 
“Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal, tetapi 

barang siapa memaafkan dan berbuat baik (kepada orang yang berbuat jahat) 
maka pahalanya dari Allah. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang yang 
zalim.” Ayat ini dijelaskan dalam kitab Ibnu Katsir (Ar-Rifai, 2000) bahwa barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya menjadi tanggungan Allah. Individu yang suka memafkan dapat tidur di atas kasurnya pada malam hari, berbeda dengan orang yang suka membela diri dengan selalu membolak-balikkan segala perkara. Adapun maksud dari penjelasan penjelasan Ibnu Katsir yaitu jika seseorang mau memaafkan maka tindakan tersebut tidak akan sia-sia di mata Allah SWT karena Allah SWT akan memberikan balasan berupa kemuliaan kepada individu yang mau memaafkan.  



11    Selain itu, Ibnu Katsir juga menjelaskan makna bahwa orang yang suka memaafkan akan memiliki ketenangan dan pada malam hari tidak lagi disibukkan dengan memikirkan permasalahan sehingga individu dapat tidur dengan nyenyak. Oleh karena itu dengan memiliki kemauan untuk memaafkan kesalahan orang lain maka individu akan memiliki hidup yang lebih tenang tanpa dibebani oleh perasaan serta emosi-emosi negatif yang akan mengganggu aktivitas keseharian serta suasana hati (Ar-Rifai, 2000). Konsep memaafkan yang dijelaskan pada Surah Asy-Syura ayat 40  memiliki persamaan dengan konsep memaafkan orang lain yang melakukan kesalahan menurut Toussaint dan Webb (2005), serta adanya tambahan mengenai konsep pemaafan lain yaitu dengan memberi, merasa, dan mencari pemaafan baik itu dari diri sendiri, orang lain dan Tuhan. Hal ini sebagaimana dengan dimensi memaafkan menurut Thompson yaitu tentang memaafkan diri sendiri, memaafkan orang lain dan memaafkan situasi (Snyder & Lopez, 2007). Konsep memaafkan ini memiliki pengaruh terhadap keadaan psikologis individu. Pemaafan dapat menjadi media terapi psikologis serta dapat menurunkan tekanan psikologis yang dialami individu. Sehingga dengan memaafkan, seseorang dapat mencapai psychological well-being. Hal ini dikarenakan dengan memaafkan diri sendiri, orang lain serta keadaan, individu dapat menjalin hubungan baik dengan orang lain, lebih menghargai dan menerima diri serta kondisi yang dialami. Melalui memaafkan, beberapa dimensi psychological Well-

being seperti self acceptance, purpose in life dan positif relation with others dapat terpenuhi sehingga individu dapat mencapai psychological well-being. 



12    Mampu memaafkan diri sendiri, orang lain serta keadaan dapat mengubah berbagai kondisi psikologis yang negatif pada diri remaja panti asuhan menjadi kondisi psikologis yang lebih positif, lebih percaya diri dengan kehidupan dimasa depan serta memiliki hubungan interpersonal maupun intrapersonal yang lebih baik dari sebelumnya. Oleh karena itu pada penelitian kali ini peneliti ingin melihat apakah ada hubungan antara Pemaafan dengan Psychological Well-being pada remaja yang tinggal di panti asuhan.  
B. Rumusan Masalah  Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah ada hubungan yang positif antara pemaafan dengan psychological well-being pada remaja yang tinggal di panti asuhan?”.  
C. Tujuan Penelitian  Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah “untuk mengetahui apakah ada hubungan yang positif antara pemaafan dengan 

psychological well-being pada remaja yang tinggal di panti asuhan”.    



13    D. Manfaat Penelitian  
1. Manfaat Teoritis Penelitian ini diharapkan mampu memberi kontribusi dalam pengembangan disiplin keilmuan psikologi, khususnya tentang variabel Pemaafan dan Psychological Well-being remaja yang tinggal di panti asuhan. Serta memperkaya hasil penelitian yang berorientasi pada Psikologi Positif yang terkait dengan Pemaafan dan Psychological Well-being. Serta Psikologi Perkembangan terkait dengan tahap perkembangan di masa remaja. 
2. Manfaat Praktis a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada remaja yang tinggal di panti asuhan untuk terus meningkatkan psychological well-being dengan meningkatkan pemaafan terhadap diri sendiri, orang yang pernah melakukan kesalahan, serta memaafkan situasi yang dialami. Sehingga remaja yang tinggal di panti asuhan dapat menjalani kehidupan dengan lebih bahagia, lebih bermakna dan memiliki tujuan hidup yang lebih baik dan lebih positif dari sebelumnya.  b. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan kepada Caregiver (pengasuh) di panti asuhan serta keterlibatan pihak Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru untuk dapat memberikan pemahaman kepada remaja panti asuhan mengenai pemaafan. Yaitu memaafkan dirinya, orang lain (orangtua, atau orang yang pernah menyakiti) serta memaafkan keadaan yang dialaminya agar remaja. Agar 



14    remaja dapat terus meningkatkan pemaafannya sehingga dapat menjalani hidup lebih baik lagi dan memiliki tujuan hidup yang lebih positif. Dengan cara mengadakan kegiatan-kegiatan keagamaan berupa ceramah atau pelatihan terkait pemaafan (manfaat pemaafan serta dampak tidak memaafkan) agar remaja panti asuhan dapat terus meningkatkan 
psychological well-being.  

E. Keaslian Penelitian  Penelitian terdahulu yang membahas mengenai psychological well-being pada remaja panti asuhan telah banyak dilakukan. Diantaranya yaitu penelitian Sengendo dan Nambi (1997) dalam penelitiannya The Psychological Effect Of 

Orphannood: A Study Of Orphan In Rakai District yang menjelaskan bahwa banyak anak panti asuhan yang mengalami permasalahan psikologis karena meninggalnya orangtua. Penelitian The Comparason of Happiness in Orphanage 

and non-orphanage children yang dilakukan oleh Mostafaei, Aminpoor, Mohiadin dan Mohammadkhani (2012) menunjukkan bahwa anak yang tinggal di panti asuhan memiliki emosi negatif dan kehilangan emosi positif dibandingkan dengan anak yang tidak tinggal di panti asuhan. Pada penelitian Tsegaye (2013) tentang A Comparative Study of Psychological Well-being between Orphan and 

Non-orphan Children in Addis Ababa: The Case of Three Selected Schools in 

Yeka Sub-city menunjukkan hasil bahwa anak yang tinggal di panti asuhan 



15    memiliki psychological well-being yang rendah daripada anak yang tidak tinggal dipanti asuhan.  Persamaan penelitian di atas dengan yang ingin diteliti pada penelitian ini yaitu membahas mengenai psychological well-being pada anak yang tinggal di panti asuhan. Namun perbedaannya dengan penelitian kali ini adalah, penelitian sebelumnya membahas mengenai psychological well-being pada anak yang tinggal di panti asuhan serta membandingkan psychological well-being anak yang tinggal di panti asuhan dengan yang tidak tinggal di panti asuhan. Sementara itu, pada penelitian kali ini peneliti ingin melihat hubungan antara variabel positif yaitu pemaafan dengan psychological well-being pada remaja yang tinggal di panti asuhan. Hal ini merujuk dari penelitian Sengendo dan Nambi (1997) dalam penelitiannya The Psychological Effect Of Orphannood: A Study Of Orphan In 

Rakai District yang menyatakan bahwa apabila orangtua asuh dan caregiver memiliki informasi yang cukup mengenai permasalahan psikologis anak yang tinggal di panti asuhan kemudian memahami cara memberikan dukungan emosional, dapat menjadikan anak yang tinggal di panti asuhan mampu menerima keadaanya. Sehingga dengan dilakukannya penelitian ini mengenai hubungan antara pemaafan dan Psychological Well-being pada remaja yang tinggal di panti asuhan, diharapkan orangtua asuh atau caregiver di panti asuhan dapat memberikan masukan terkait pemberian pemahaman mengenai pemaafan kepada remaja panti asuhan agar dapat terus meningkatkan psychological well-being. 



16    Pada penelitian When Forgiving Enchances Psychological Well-being: The 

Role of Interpersonal Commitment oleh  J. C. Karremans,  A. M. Lange, J. W. Ouwerkerk dan E. S. Kluwer (2003) dijelaskan bahwa individu akan lebih mudah memaafkan orang yang memiliki hubungan dekat dengannya. Ketika individu tidak memaafkan orang yang memiliki hubungan dekat maka hal ini dapat menyebabkan tekanan psikologis (mempengaruhi Psychological Well-being) karena hal tersebut dapat memperburuk hubungan, dan apabila individu memaafkan orang yang memiliki hubungan dekat maka akan meningkatkan kepuasan hidup, berdampak positif dan meningkatkan harga diri (meningkatkan 
Psychological Well-being).  Penelitian When Forgiving Enchances Psychological Well-being: The role 

of Interpersonal Commitment memiliki persamaan dengan penelitian ini yaitu membahas mengenai variabel pemaafan dan psychological well-being. Namun penelitian When Forgiving Enchances Psychological Well-being: The Role of 

Interpersonal Commitment membahas mengenai pemaafan dan psychological 

well-being dalam hubungan interpersonal. Sementara itu pada penelitian ini, peneliti ingin meneliti hubungan pemaafan dan psychological well-being pada remaja yang tinggal di panti asuhan. Pada penelitian Raudatussalamah dan Susanti (2014) dengan judul Pemaafan (Forgiveness) dan Psychological Well-being Pada Narapidana Wanita ditemukan bahwa pemaafan memiliki hubungan yang sangat signifikan dengan 
psychological well-being pada narapidana. Narapidana yang memiliki perilaku pemaafan tinggi maka akan memiliki psychological well-being yang tinggi pula. 



17    Persamaan penelitian “Pemaafan (Forgiveness) dan Psychological Well-being Pada Narapidana Wanita” dengan yang ingin peneliti lakukan yaitu terletak pada variabel bebas dan variabel terikat yaitu pemaafan dan psychological well-being. Namun pada penelitian ini yang menjadi subjek penelitian yaitu remaja yang tinggal di panti asuhan. Sementara, subjek pada penelitian Raudatussalamah dan Susanti (2014) adalah narapidana wanita.                   


