
18  BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Psychological Well-Being 
  

1. Pengertian Psychological Well-Being 

Menurut Ryff dan Keyes (1995) Psychological Well-Being merupakan 

suatu kondisi individu merasa sejahtera dengan menerima kekurangan dan 

kelebihan, memiliki tujuan hidup, mampu menjalin hubungan baik dengan 

orang lain, hidup mandiri, mampu memahami dan menguasai lingkungan 

serta mampu mengembangkan potensi dalam diri. Menurut Tsegaye (2013) 

Psychological well-being yaitu suatu kondisi individu mampu berfungsi 

secara efektif, sehingga individu merasakan hidup yang baik dan dapat 

melakukan hal-hal lebih positif. Hal ini dapat ditandai dengan diperolehnya 

kebahagiaan, kepuasan hidup dan tidak adanya gejala-gejala depresi (Ryff, 

1995). Menurut Bradburn dan colleagues (1969) kebahagiaan merupakan 

hasil dari kesejahteraan psikologis dan merupakan tujuan tertinggi yang ingin 

dicapai oleh setiap manusia (Ryff, 1989). 

Menurut Shek (1992), psychological well-being adalah bagian dari 

kesehatan mental. Seseorang yang mengutamakan kualitas kesehatan mental 

yang positif akan aktif menyesuaikan diri dengan lingkungan dan 

kepribadiannya (Tsegaye, 2013). Dzuka dan Dalbert (2000) menjelaskan 

bahwa psychological well-being merupakan hasil yang subjektif dari mental 

yang sehat berupa kepuasan, kebahagiaan dan kemakmuran yang dapat 



19     menggabarkan kehidupan yang berkualitas dan suasana hati yang baik 

(Tsegaye, 2013). 

Psychological well-being merujuk kepada bagaimana seorang individu 

mampu mengembangkan potensi dan kemampuan yang dimilikinya secara 

optimal, sebagaimana individu yang berfungsi baik secara fisik, emosional 

maupun psikologis (Ryff, 1995). Menurut George , psychological well-being 

merupakan gagasan pelindung yang terdiri dari berbagai pengaruh dan 

dimensi kognitif diantaranya dampak positif dan negatif, kebahagiaan, 

kepuasan hidup dan kesesuaian antara ekspektasi dengan tujuan hidup yang 

ingin dicapai, simptom psikosomatis dan suasana hati (Levin & Chatters, 

1998). 

Psychological well-being merupakan integrasi dari teori-teori 

perkembangan manusia, teori psikologi klinis, dan konsepsi mengenai 

kesehatan mental (Ryff, 1989; Ryff & Keyes, 1995). Mengintegrasikan 

beberapa teori psikologi yang berkaitan dengan konsep aktualisasi diri milik 

Abraham Maslow, konsep kematangan yang diambil dari teori milik Allport, 

konsep Fully Functioning milik Roger dan konsep individu dari Jung (Ryff, 

1989; Ryff & Keyes, 1995; Ryff & Singer, 1996). 

Well-being merupakan suatu konsep yang terbentuk dari berbagai 

pengalaman dan fungsi-fungsi individu sebagai manusia yang utuh (Ryff & 

Singer, 1996). Menurut Viniegras dan Benitez (2000) Well-being adalah hasil 

dari keseimbangan antara ekspektasi seseorang dengan prestasi pada bidang 



20     yang berbeda dengan aksi dan yang diinginkan (Hidalgo, Bravo, Martinez, 

Pretel, Postigo & Rabadan, 2010). 

Ryan dan Deci (2001) mengemukakan bahwa terdapat dua karakteristik 

Well-being yaitu pendekatan hedonic dan eudaimonic. Menurut Campbell, 

Converse dan Rodgers (1976) pendekatan hedonic fokus pada kebahagiaan 

dan mendefinisikan well-being dengan indikator kualitas dalam hidup, yang 

berfokus pada hubungan antara karakteristik lingkungan dan tingkat kepuasan 

seseorang (Hidalgo, Bravo, Martinez, Pretel, Postigo & Rabadan, 2010). 

Pendekatan eudaimonic menurut Ryan dan Deci (2001) adalah orientasi yang 

meliputi memperoleh hidup yang bermakna, dan tingkatan pemenuhan diri 

seseorang (kemampuan seseorang dalam mengaktualisasikan diri atau dapat 

berfungsi secara optimal). 

Berdasarkan beberapa pengertian psychological well-being yang telah 

dijelaskan, maka dapat disimpulkan bahwa psychological well-being adalah 

suatu kondisi yang dirasakan individu berupa kebahagiaan dan kepuasan 

ketika individu dapat berfungsi secara optimal dengan mampu menerima 

kekurangan dan kelebihan, memiliki tujuan hidup, mampu menjalin 

hubungan baik dengan orang lain, hidup mandiri, mampu memahami dan 

menguasai lingkungan, mampu mengembangkan potensi dalam diri, memiliki 

kepuasan hidup, serta memiliki kesesuaian antara ekspektasi dengan tujuan 

hidup yang ingin dicapai. 

 

 



21     2. Dimensi Psychological Well-Being 

Ryff (1989), Ryff dan Keyes (1995), Ryff dan Singer (1996) dan 

Hidalgo, Bravo, Martinez, Pretel, Postigo dan Rabadan (2010) menjelaskan 

beberapa dimensi psychological well-being, yaitu : 

a. Autonomy 
Menurut Ryff dan Singer (2003) individu yang memiliki dimensi ini 

adalah individu yang mampu mengejar keyakinan pribadi dan 

kepercayaannya bahkan jika harus bertentangan dengan ajaran atau aturan 

yang berlaku. Sehingga dapat dikatakan dengan mampu menjadi diri 

sendiri sesuai yang dibutuhkan dan dapat hidup mandiri (Hidalgo, Bravo, 

Martinez, Pretel, Postigo & Rabadan, 2010). 

Skor tinggi pada dimensi ini ditunjukkan dengan individu yang dapat 

menentukan segala sesuatu sendiri dan tidak bergantung dengan orang 

lain, mampu bertahan atau bertindak dalam berbagai tekanan sosial, dan 

mampu mengatur perilaku berdasarkan penilaiannya terhadap diri sendiri 

(Ryff & Keyes, 1995). 

b. Enviromental Mastery 

Menurut Ryff dan Singer (2003) kemampuan ini memerlukan 

keterampilan menciptakan dan mempertahankan lingkungan yang 

bermanfaat bagi orang lain (Hidalgo, Bravo, Martinez, Pretel, Postigo & 

Rabadan, 2010).  

Skor tinggi pada dimensi ini diperoleh orang-orang yang menguasai 

dan berkompetensi terhadap lingkungannya, yang dapat menggunakan 

kesempatan yang dimiliki secara efektif, serta dapat memilih dan 



22     menciptakan sesuatu hal yang sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai 

pribadi (Ryff & Keyes, 1995).  

c. Personal Growth 
Dimensi ini fokus pada kemampuan yang dimiliki seseorang untuk 

merealisasikan potensi dan kemampuan yang dimiliki dan 

mengembangkan sumber daya yang positif (Hidalgo, Bravo, Martinez, 

Pretel, Postigo, & Rabadan, 2010). Sehingga dibutuhkan untuk menggali 

secara mendalam.  

Dalam hal ini individu bukan hanya cukup dengan berprestasi saja, 

tetapi juga harus terus mengembangkan potensi agar dapat tumbuh serta 

memperluas diri, terbuka dengan pengalaman baru, merasa yakin dengan 

potensinya, dapat melihat perubahan diri dan perilaku setiap waktu, dan 

dapat berubah untuk meningkatkan kemampuan dan efektifitasnya (Ryff, 

1989; Ryff & Singer, 1996; Hidalgo, Bravo, Martinez, Pretel, Postigo & 

Rabadan, 2010).   

d. Positive Relation With Others 

Menurut Ryff dan Singer (2003) dimensi ini meliputi ketabahan, 

kesenangan, dan kegembiraan diri yang datang dari hubungan dekat 

dengan orang lain, dari keintiman dan cinta (Hidalgo, Bravo, Martinez, 

Pretel, Postigo & Rabadan, 2010). 

Individu yang memiliki skor tinggi pada dimensi ini adalah individu 

yang hangat, individu yang memuaskan, percaya kepada orang lain, peduli 

terhadap kesejahteraan orang lain dan mempunyai kemampuan untuk 



23     merasa empati, mempengaruhi dan keintiman, serta memahami hal saling 

memberi dan menerima dalam sebuah hubungan (Ryff & Keyes, 1995). 

Positive relation with others adalah kemampuan individu untuk 

menjalin hubungan yang positif dengan orang lain, memiliki kualitas 

hubungan yang baik dengan orang lain, hangat, memiliki kepercayaan 

serta kepedulian terhadap orang lain.  Hubungan yang positif ini dicirikan 

dengan adanya empati, afeksi, keakraban serta pemahaman untuk saling 

memberi dan menerima.   

e. Purpose in Life 
Menurut Ryff dan Singer (2003) purpose in life merupakan 

kemampuan seseorang dalam menemukan makna dan arah pengalamannya 

dan untuk menetapkan tujuan dalam hidupnya (Hidalgo, Bravo, Martinez, 

Pretel, Postigo & Rabadan, 2010). Purpose in Life merupakan sebuah 

fungsi positif seseorang terhadap tujuan, perhatian, dan kemampuan 

mengarahkan, dan semua itu membantu untuk memberikan makna dalam 

hidup (Ryff & Singer, 1996). 

Ryff dan Keyes (1995) mengatakan bahwa individu yang memiliki 

tujuan hidup adalah individu yang memiliki tujuan dan arah dalam hidup, 

merasa bahwa kehidupan masa lalu dan masa sekarang mereka berarti, 

memegang keyakinan terhadap tujuan hidupnya, serta mempunyai tujuan 

dan alasan untuk hidup. Sementara itu, individu yang tidak memiliki 

tujuan hidup adalah individu yang merasa hidupnya tidak berarti, tidak 

memiliki tujuan atau arah, dan tidak dapat mengambil makna dari 



24     pengalaman masa lalu (Hidalgo, Bravo, Martinez, Pretel, Postigo & 

Rabadan, 2010). 

f. Self Acceptance 

Penerimaan diri merupakan bagian yang penting dan lebih 

memfokuskan pada pendapat positif mengenai dirinya (Hidalgo, Bravo, 

Martinez, Pretel, Postigo & Rabadan, 2010). Menurut Ryff dan Keyes 

(1995) skor tinggi pada penerimaan diri ketika individu memiliki sikap 

yang positif terhadap dirinya, mengakui dan menerima berbagai aspek 

dalam hidupnya, termasuk kualitas baik dan buruk yang ada pada dirinya, 

dan dapat memandang masa lalu dengan perasaan positif (Hidalgo, Bravo, 

Martinez, Pretel, Postigo & Rabadan, 2010).   

Ryff dan Singer (2003) menambahkan bahwa self acceptance ini 

bukan mengarah kepada narsistik mencintai diri atau kedangkalan harga 

diri, tetapi mengarah pada membangun penghargaan diri yang mencakup 

aspek positif dan negatif (Hidalgo, Bravo, Martinez, Pretel, Postigo, & 

Rabadan 2010). 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa dimensi psychological well-being 

meliputi autonomy, environmental mastery, personal growth, positive 

relation with others, purpose in life, dan self acceptance. 

 

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Psychological well-being 

Adapun faktor yang mempengaruhi psychological well-being yaitu: 

 



25     a. Demografis  

Faktor demografis yang mempengaruhi psychological well-being 

adalah: 

1) Usia 

Berbagai penelitian yang dilakukan Ryff berhasil menemukan 

adanya perbedaan tingkat psychological well-being pada orang dari 

berbagai kelompok usia (Ryff, 1989; Ryff & Keyes, 1995). Ryff 

membagi kelompok usia ke dalam tiga bagian yakni young (25-29 

tahun), mildlife (30-64 tahun), dan older (> 65 tahun). Pada individu 

dewasa akhir (older), memiliki skor tinggi pada dimensi otonomi, 

hubungan positif dengan orang lain, penguasaan lingkungan, dan 

penerimaan diri, sementara pada dimensi pertumbuhan pribadi dan 

tujuan hidup memiliki skor rendah. Individu yang berada dalam usia 

dewasa madya (mildlife) memiliki skor tinggi dalam dimensi 

penguasaan lingkungan, otonomi, dan hubungan positif dengan orang 

lain, sementara pada dimensi pertumbuhan pribadi, tujuan hidup, dan 

penerimaan diri mendapat skor rendah. Individu yang berada dalam 

usia dewasa awal (young) memiliki skor tinggi dalam dimensi 

pertumbuhan pribadi, penerimaan diri, dan tujuan hidup sementara pada 

dimensi hubungan positif dengan orang lain, penguasaan lingkungan, 

dan otonomi memiliki skor rendah (Ryff, 1995; Ryff & Keyes, 1995). 

Selain kelompok usia yang dijelaskan oleh Ryff, Mappiare (1982) 

menjelaskan bahwa kebahagiaan merupakan salah satu indikator 



26     psychological well-being. Mappiare (1982) menjelaskan tentang hal-hal 

yang mendatangkan kebahagiaan bagi kelompok usia remaja yang 

dibagi menjadi dua kelompok yaitu remaja awal dan remaja akhir. Pada 

remaja awal, hal yang mendatangkan kebahagiaan yaitu keadaan 

tampang yang memuaskan dan sesuai dengan yang diharapkan, diterima 

dan populer dalam kelompok, mendapatkan teman baru, adanya 

keberhasilan, mendapat penghargaan atas keberhasilan, dan status sosial 

ekonomi keluarga yang memuaskan. Bagi remaja akhir, pada umumnya 

sama dengan remaja awal. Akan tetapi terdapat beberapa hal yang lebih 

menonjol yaitu terpenuhinya kebutuhan kasih sayang, adanya 

penerimaan lingkungan sekitar dan berperan dan berprestasi dalam 

perannya. 

2) Jenis Kelamin 

Hasil penelitian Ryff (1995), Ryff dan Keyes (1995), Ryff dan 

Singer (1996), menyatakan bahwa perempuan memiliki nilai signifikan 

yang lebih tinggi dibanding laki-laki dalam dimensi hubungan positif 

dengan orang lain atau interpersonal dan pertumbungan pribadi. Pada 

penelitian Vataliya (2014) ditemukan bahwa perempuan memiliki 

psychological well-being yang lebih baik daripada laki-laki. Hal ini 

dikarenakan adanya stereotip gender yang tertanam sejak kecil 

mengenai laki-laki dan perempuan. Perempuan dianggap sensitif 

terhadap perasaan orang lain maka perempuan cenderung lebih mudah 

menjalin hubungan dengan orang disekitarnya.  



27     Dalam penelitian Hasnain, Wazid dan Hasan (2014), ditemukan 

adanya perbedaan kepuasan hidup pada laki-laki dan perempuan. Hasil 

penelitian tersebut menunjukkan bahwa perempuan memiliki kepuasan 

hidup yang lebih tinggi dari pada laki-laki. 

3) Pendidikan 

Pendidikan termasuk kedalam status sosial ekonomi yang 

berhubungan dengan psychological well-being (Ryff & Singer, 1996). 

Hal ini juga sesuai dengan penelitian Ryff yang menunjukkan bahwa 

wanita yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi memiliki profil 

well-being yang tinggi khususnya pada penerimaan diri, tujuan hidup 

dan pertumbuhan diri (Ryff, Magee, Kling & Wing, 1999).  

Tingkat pendidikan seseorang memiliki dampak terhadap strategi 

coping, kemampuan dalam memecahkan masalah, kemungkinan 

seseorang mendapatkan dukungan sosial (Ryff, Magee, Kling & Wing, 

1999). Sehingga, semakin tinggi pendidikan seseorang maka individu 

tersebut akan lebih mudah mencari solusi atas permasalahan yang 

dihadapinya dibanding individu berpendidikan rendah.  

4) Budaya 

Sistem budaya individual/independent dengan budaya kolektif 

atau interdependent memiliki dampak yang kontras terhadap                                                                                        

psychological well-being. Budaya barat yang merupakan budaya 

individual, memiliki nilai penerimaan diri dan otonomi yang tinggi, 

sementara itu budaya timur yang merupakan budaya kolektif memiliki 



28     nilai tinggi pada dimensi hubungan positif dengan orang lain (Ryff & 

Singer, 1996). 

b. Pemaafan 

Raudatussalamah dan Susanti (2014) dalam penelitiannya 

menjelaskan bahwa pemaafan memiliki hubungan yang sangat signifikan 

dengan psychological well-being. Artinya pemaafan dapat mempengaruhi 

kondisi psikologis seseorang. Hal ini dikarenakan pemaafan dapat 

mengubah pikiran, emosi dan perilaku yang negatif  kepada respon yang 

positif. 

Menurut Karremans, Lange, Ouwerker dan Kluwer (2003) dengan 

mampu memaafkan orang yang melakukan kesalahan dapat menurunkan 

tekanan psikologis dan ketika seseorang tidak memaafkan orang yang 

melakukan kesalahan maka dapat meningkatkan tekanan psikologis, 

sehingga dapat mengurangi psychological well-being. Thompson, Snyder, 

Hoffman, Michael, Rasmussen, Billings, Heinze, Neufeld, Shorey, Roberts 

dan Roberts (2005) menjelaskan bahwa pemaafan mempengaruhi empat 

komponen psychological well-being yaitu kemarahan, kecemasan, depresi 

dan kepuasan hidup. 

c. Peristiwa Kehidupan atau Pengalaman 

Peristiwa ataupun pengalaman yang dialami individu akan 

mempengaruhi psychological well-being individu tersebut. Hal ini sesuai 

dengan Hurlock (1980), yang menyatakan bahwa hal-hal yang terjadi pada 

remaja dimasa lalu akan meninggalkan bekas dimasa mendatang yang 



29     membentuk sikap dan pola pikir remaja. Pengalaman individu akan sangat 

mempengaruhi kesejahteraannya (Ryff & Singer, 1995).  

Maslow dan Mitlemen menjelaskan bahwa mampu belajar dari 

pengalaman merupakan manifestasi mental yang sehat (Notosoedirdjo & 

Latipun, 2005). Sehingga, apabila individu tidak mampu melalui, bertahan 

dan belajar dari pengalaman yang buruk atau tidak menyenangkan, maka 

individu akan mengalami goncangan psikologis dan permasalahan 

kesehatan mental.  

d. Dukungan Sosial  

Dukungan dari lingkungan sosial remaja mampu meningkatkan 

psychological well-being (Faizal, 2012). Dukungan sosial tidak hanya 

membantu setelah penyebab stres muncul, dukungan sosial juga dapat 

membantu mencegah permasalahan bahkan di awal kemunculan (Sarafino 

& Smith, 2011). 

e. Religiusitas 

Religiusitas mempengaruhi terbentuknya psychological well-being 

hal ini sesuai dengan penelitian Levin (dalam Ellison & Levin, 1998; 

Levin & Chatters 1998) yang menjelaskan bahwa religiusitas merupakan 

salah satu faktor yang mempengaruhi kesejahteraan psikologis.  

Berdasarkan pemaparan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi 

psychological well-being di atas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat dua 

jenis faktor yang mempengaruhi psychological well-being yaitu faktor 

eksternal dan faktor internal. Faktor internal yaitu usia, jenis kelamin, 



30     pendidikan, religiusitas dan pemaafan. Sementara faktor eksternal yaitu 

pengalaman, dukungan sosial dan budaya. 

 

B. Pemaafan 
 

1. Pengertian Pemaafan 

Pemaafan merupakan sebuah proses rumit yang mengubah emosi dan 

sikap mengenai pelanggaran, atau bagian yang penting dalam proses 

psikologi yang terjadi setelah mengalami hal atau keadaan negatif (American 

Psychological Association, 2006). Thompson, Snyder, Hoffman, Michael, 

Rasmussen, Billings, Heinze, Neufeld, Shorey, Roberts dan Roberts (2005) 

menjelaskan bahwa pemaafan yaitu mengatur hal-hal terkait transgresi 

diantaranya yaitu respon terhadap transgresi, penyebab transgresi, dan akibat 

transgresi dengan cara mengalihkan respon negatif menjadi netral atau positif. 

Sumber transgresi menurut Thompson, Snyder, Hoffman, Michael, 

Rasmussen, Billings, Heinze, Neufeld, Shorey, Roberts dan Roberts (2005) 

meliputi diri sendiri, orang lain dan situasi. 

Sementara itu, pemaafan menurut Enright dan colleagues yaitu 

kesediaan individu untuk menghilangkan dendam, penilaian negatif, dan 

mengabaikan orang yang melakukan kesalahan dan memberikan penghargaan 

terbaik, mengabaikan, memiliki kemurahan hati, dan berbuat baik kepada 

orang yang melakukan kesalahan (Snyder & Lopez, 2007). McCullough, 

Worthington dan Rachal (1997), mendefinisikan pemaafan sebagai 



31     seperangkat motivasi dengan mengalihkan motivasi negatif dengan tidak 

membalas orang yang melakukan kesalahan, tetap memelihara hubungan baik 

dengan orang yang melakukan kesalahan, serta mendamaikan diri dan berbuat 

baik terhadap orang yang melakukan kesalahan, meskipun orang yang 

melakukan kesalahan melakukan tindakan yang melukai. 

Matsuyuki (2011) menjelaskan bahwa pemaafan tidak hanya meliputi 

perubahan kognitif, afektif dan perilaku saja. Tetapi juga transformasi diri 

dan perspektif terhadap makna dan tujuan hidup. Menurut Peterson (2015) 

pemaafan adalah mengubah suatu emosi, fikiran, perilaku dari pandangan 

negatif terhadap emosi, fikiran dan perilaku netral atau pandangan positif 

terhadap diri sendiri, kesalahan diri sendiri, atau keadaan yang mengganggu 

yang termasuk kedalam indikator pemaafan.  

Peterson (2015) menambahkan bahwa pemaafan adalah suatu cara 

individu untuk dapat mengatur ketidaksesuaian, yang mana hal ini 

termanifestasi pada usaha seseorang untuk memecahkan pengalaman negatif 

yang berasal dari sumber transgresi agar menjadi netral atau menjadi 

pengalaman yang positif. Pemaafan mengizinkan individu untuk berdamai 

dengan orang lain, memperbaiki relasi, dapat terbebas dari kekacauan dalam 

diri yang berasal dari perasaan dendam dan membebaskan individu dari 

dampak narsis yang berlebihan dengan merugikan diri individu yang 

terkadang (tetapi tidak selalu) cenderung melihat diri sebagai korban dari 

pada yang sesungguhnya (Murphy, 2005).  



32     Berdasarkan beberapa pengertian yang telah dipaparkan menurut para 

ahli, maka dapat disimpulkan bahwa pemaafan adalah suatu proses 

pengubahan pola kognitif, afektif dan perilaku negatif menjadi pola kognitif, 

afektif dan perilaku menjadi netral atau positif untuk membebaskan diri dari 

hal-hal negatif yang berasal dari transgresi, sumber transgresi (diri sendiri, 

orang lain dan situasi) dan dampak dari transgresi dengan cara menemukan 

sudut pandang baru yang lebih positif  terhadap transgresi, sumber transgresi 

(diri sendiri, orang lain dan situasi), dan dampak dari transgresi. 

 

2. Dimensi Pemaafan 

Thompson, Snyder, Hoffman, Michael, Rasmussen, Billings, Heinze, 

Neufeld, Shorey, Robert dan Robert (2005) membagi tiga dimensi pemaafan 

yaitu: 

a. Forgiveness of Self 

Memaafkan diri sendiri adalah cara bagaimana seseorang merilis 

perasaan dalam diri untuk menerima sesuatu kesalahan. Hal ini meliputi 

bagaimana seseorang melihat dirinya. Ross, Kendall, Matters, Wrobel 

dan Rye (2004) menemukan bahwa kegagalan dalam memaafkan diri 

sendiri dapat menyebabkan depresi dan kecemasan. Selain itu, menurut 

Macaskil (2012) memaafkan diri sendiri berhubungan dengan kepuasan 

hidup, meningkatkan dampak positif dan menurunkan dampak negatif 

(Peterson, 2015). 

Menurut Horsburgh (1974) memaafkan diri sendiri adalah konsep 

yang menunjukkan sikap baik terhadap diri yang mana pada suatu waktu 



33     menghilangkan perasaan benci dan merasa jijik terhadap diri yang 

disebabkan karena telah melukai orang lain (Hall & Fincham, 2005). 

b. Forgiveness of Another Person 

Pemaafan ini merupakan tindakan memaafkan orang lain yang 

melakukan kesalahan terhadap dirinya. Menurut Ross, Kendall, Matters, 

Wrobel dan Rye, (2004) memaafkan orang lain sudah lebih dari sekedar 

memaafkan orang lain tetapi menunjukkan sikap percaya dan simpati 

terhadap orang yang melakukan kesalahan padanya. 

c. Forgiveness of Situation 

Forgiveness of Situation adalah memaafkan situasi yang 

menyebabkan munculnya perasaan negatif pada dirinya. Situasi yang 

dimaksud yaitu misalnya terjadi bencana yang menimpa seperti gempa 

bumi, tsunami atau kehilangan orangtua (Snyder & Lopez, 2007). 

Menurut Macaskill (2007) memaafkan situasi berhubungan dengan 

usia, hal ini dikarenakan pemahaman tentang konsep memaafkan akan 

berkembang seiring berjalannya waktu (Peterson, 2015). Maka, seiring 

berjalannya waktu individu akan mampu memaafkan atau menerima 

keadaan tidak menyenangkan yang dialami. 

 

C. Kerangka Berfikir 
 

Tinggal di panti asuhan merupakan pengalaman yang menyebabkan 

berbagai permasalahan psikologis. Keberadaan remaja yang tinggal di panti 



34     asuhan disebabkan berbagai macam hal seperti meninggalnya orangtua, 

permasalahan keluarga, serta faktor kemiskinan (Bhat, Rahman & Bhat, 2015). 

Sehingga, di tahap perkembangannya remaja yang tinggal di panti asuhan tidak 

dapat merasakan peranan serta kasih sayang dari orangtua. 

Padahal dalam masa perkembangannya, remaja sangat membutuhkan 

peran orangtua. Hal ini dikarenakan peran orangtua sangat berpengaruh terhadap 

perkembangan remaja. Sesuai dengan hasil penelitian Nasqhbandi, Sehgal dan 

Hassan (2012) yang menyatakan bahwa remaja yang memiliki hubungan 

kelekatan dengan orangtua akan mampu melakukan perubahan yang baik untuk 

mengembangkan kebahagiaan, kesuksesan dan menjadi remaja yang tenang. 

Bahwa dengan terjalinnya hubungan kelekatan dengan orangtua, remaja dapat 

melewati masa perkembangannya secara positif. Bahkan, hubungan kelekatan ini 

akan mendorong remaja untuk mengeksplor dirinya dalam hal menjalin hubungan 

dengan orang lain, sehingga dengan terjalinnya kelekatan tersebut, selanjutnya 

remaja akan mengembangkan psikis dan emosi sesuai tahap perkembangannya 

(Nasqhbandi, Sehgal & Hassan, 2012). Oleh karena itu, peranan yang baik dari 

orangtua akan berpengaruh positif terhadap kemampuan remaja dalam menjalin 

hubungan dengan orang lain dan kemudian memberikan pengaruh yang positif 

terhadap perkembangan psikis dan emosi pada remaja. 

Remaja yang tinggal di panti asuhan merupakan remaja yang tidak 

merasakan adanya peran orangtua, karena selain tidak tinggal dengan orangtua, 

peran orangtua yang digantikan oleh pengasuh juga tidak sepenuhnya dapat di 

rasakan. Hal ini dikarenakan perhatian pengasuh tidak hanya berfokus dengan 



35     satu orang anak asuh saja, namun juga harus berbagi perhatian dan kasih sayang 

dengan anak asuh yang lain. Hal ini menyebabkan anak panti asuhan cenderung 

mencari perhatian dari yang lain (Pilapil, 2015).  Namun, bentuk-bentuk perhatian 

yang dicari sangat beragam bahkan terkadang dilakukan dengan cara-cara negatif. 

Meninggalnya orangtua, perselisihan keluarga, dan keterbatasan ekonomi 

yang menyebabkan remaja harus tinggal di panti asuhan merupakan suatu 

pengalaman yang akan mempengaruhi kondisi psikologis remaja. Hal tersebut 

menyebabkan remaja kurang mendapatkan perhatian, sulit percaya terhadap orang 

lain, mendapatkan perlakuan kasar (Bully), memiliki sedikit teman, sulit menjalin 

hubungan dekat dengan orang lain, terasing dari lingkungan sosial, mengalami 

trauma (Pilapil, 2015), mengembangkan hubungan yang buruk dengan orang 

diluar rumah (Hurlock, 1980), kehilangan harapan untuk masa depan, memiliki 

harga diri yang rendah, merasa sedih, cemas, takut, dan kehilangan harapan 

(Kedija, 2006 dalam Tsegaye, 2013), dan takut menghadapi situasi yang baru 

(Rutter, Tizard & Whitmore, 1970 dalam Tsegaye 2013). Bahkan remaja yang 

tinggal di panti asuhan akan cenderung merasa sulit untuk dapat diterima di 

tengah masyarakat setelah keluar dari panti asuhan (Naqshbandi, Sehgal & 

Hassan, 2012).  

Berbagai permasalahan psikologis tersebut sangat mempengaruhi 

Psychological well-being remaja yang tinggal di panti asuhan. Sehingga, apabila 

remaja tidak mampu untuk bertahan, serta melewati berbagai permasalahan yang 

dialami maka akan mengalami guncangan psikologis. Selain itu, permasalahan 

psikologis yang dialami juga akan mempengaruhi masa depan remaja panti 



36     asuhan. Seperti dalam pernyataan Hurlock (1980), bahwa hal yang terjadi dimasa 

lalu akan meninggalkan bekas dimasa mendatang bahkan dapat membentuk sikap 

dan pola pikir pada remaja. Sehingga, mengalami keadaan kehilangan orangtua 

serta menjalani kehidupan tanpa merasakan kasih sayang dari orangtua 

memberikan dampak terhadap kehidupan remaja dimasa mendatang serta tahap 

perkembangan selanjutnya serta menyebabkan remaja mengembangkan hubungan 

yang buruk dengan orang di luar rumah. 

Untuk tetap dapat menjalankan kehidupan sesuai tahap perkembangannya, 

dibutuhkan keikhlasan, kerelaan dan kebesaran hati dalam diri remaja panti 

asuhan agar dapat menerima berbagai keadaan yang dialami. Hal ini dikarenakan 

berbagai pengalaman terkait kehidupan dimasa lalu dapat menyebabkan traumatik 

sehingga mempengaruhi kondisi psikologis serta mempengaruhi tahap 

perkembangan remaja selanjutnya. Adapun bentuk keihlasan, keralaan dan 

kebesaran hati tersebut adalah dengan memaafkan. 

Psychological well being dapat dicapai dengan memaafkan. Baik itu 

memaafkan diri sendiri, orang lain serta situasi yang sedang dihadapinya.  Ketika 

individu mampu memaafkan diri sendiri maka hal tersebut dapat menjadikan 

individu bertanggung jawab dengan kesalahan yang dilakukan, menjadi lebih 

fokus memperhatikan hal lain dan dapat mengembangkan pengalaman (Snyder & 

Lopez, 2007).  

Selain memaafkan diri sendiri, kemampuan individu memaafkan orang lain 

dapat menurunkan tekanan psikologis, meningkatkan kepuasan hidup dan 

meningkatkan harga diri. Sementara itu, ketidakmampuan memaafkan orang lain 



37     akan memperburuk hubungan yang menyebabkan ketidaknyamanan berada 

bersama orang lain sehingga meningkatkan ketegangan psikologis dan selanjutnya 

dapat mempengaruhi kestabilan hubungan (Karremans, Lange, Ouwerker & 

Kluwer, 2003). Sehingga dengan mampu memaafkan orang lain individu dapat 

menjalin hubungan sosial yang 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. Sehingga 

menurut Snyder, 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), dan memiliki kepuasan hidup (Toussaint 

Williams, Musick & Everson, 2001; Krause & Ellison, 2003, dalam Toussaint & 

Webb, 2005). Apabila kesulitan memaafkan situasi atau takdir maka hal ini 

berhubungan positif dengan depresi dan kecemasan (Exline, Yali & Lobel, 1999, 

dalam Toussaint & Webb, 2005). 

Berbagai manfaat memaafkan dapat meningkatkan psychological well-being 

dan sebaliknya ketika tidak mempu memaafkan maka dapat menurunkan 

psychological well-being. Hal ini dikarenakan antara pemaafan dan psychological 

well-being memiliki hubungan positif. Dengan memaafkan maka akan 

mempengaruhi kondisi emosional individu yang mulanya negatif berubah menjadi 



38     positif. Oleh karena itu dengan memaafkan, berbagai keadaan psikologis yang 

negatif pada remaja yang tinggal di panti asuhan dapat berubah menjadi lebih 

positif. 

Jadi, dengan memaafkan diri sendiri atas segala kelebihan dan kekurangan 

yang ada pada diri, memaafkan orang-orang yang menyakiti dan melakukan 

kesalahan, serta memaafkan keadaan yang dialami dapat menurunkan tekanan 

psikologis, menjadikan individu untuk mampu menjalin hubungan sosial lebih 

baik lagi, mampu menerima keadaan yang dialami dapat merasakan kepuasan 

hidup, serta mampu memandang masa depan dengan sudut pandang yang lebih 

positif. Oleh karena itu, melalui pemaafan maka remaja yang tinggal di panti 

asuhan dapat mencapai psychological well-being. 

 

D. Hipotesis 
 

Hipotesis penelitian ini adalah ada hubungan yang positif antara Pemaafan 

dengan Psychological Well-being pada remaja yang tinggal di panti asuhan. 

 

 

 

 

 

 

 


