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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Anak remaja sebetulnya tidak mempunyai tempat yang jelas. Ia tidak 

termasuk golongan anak, tetapi ia tidak pula termasuk golongan orang dewasa 

atau golongan tua. Remaja ada di antara anak dan orang dewasa. Remaja masih 

belum mampu untuk menguasai fungsi-fungsi fisik maupun psikisnya (Monks 

dkk, 2002: 59). Remaja biasanya memiliki energi yang besar, emosi berkobar-

kobar, sedangkan pengendalian diri belum sempurna. Remaja juga sering 

mengalami perasaan tidak aman, tidak tenang, dan khawatir kesepian (Ali & 

Asrori, 2010: 67).  

Keadaan emosi remaja berada pada periode badai dan tekanan (storm and 

stress) yaitu suatu masa di mana ketegangan emosi meninggi sebagai akibat dari 

perubahan fisik dan kelenjer. Secara psikologis, meningginya emosi terutama 

karena para remaja berada di bawah tekanan sosial dan menghadapi kondisi dan 

harapan baru (Hurlock, 1980: 212). Larson & Richards menyatakan emosi yang 

dialami remaja lebih ekstrim dan berlalu cepat dibandingkan orangtuanya. 

Sebagai contoh, dibandingkan dengan orangtuanya, remaja memiliki 

kecendrungan lima kali lebih besar untuk melaporkan dirinya berada dalam 

kondisi “sangat bahagia” dan tiga kali lebih besar untuk melaporkan dirinya 

berada dalam kondisi “sangat sedih”. Remaja bisa merasa sebagai orang yang 
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paling bahagia disuatu saat dan kemudian merasa sebagai orang yang paling 

malang disaat lain (Santrock, 2007: 201). 

Chaplin (2006: 983) menyatakan dampak yang lebih besar dari tidak 

bahagia yaitu munculnya depresi, stres, kecemasan dan penyimpangan perilaku. 

Dampak-dampak negatif ini pada kenyataannya masih banyak terjadi pada remaja 

dikarenakan remaja berada dalam masa penuh tekanan dan tututan sosial yang 

menyebabkan mereka rentan untuk mengalami masalah, terlebih jika remaja tidak 

bisa menemukan cara untuk menanggulangi tekanan dan tututan sosial tersebut. 

Huebner dan Diener (dalam Panembrama, 2013: 2) menyatakan remaja yang 

merasakan tingkat kebahagiaan yang tinggi secara umum menunjukkan 

keberfungsian yang positif dalam aspek intrapersonal, interpersonal, dan 

akademik. Sebaliknya remaja yang kurang merasakan kebahagiaan dengan 

hidupnya menunjukkan kendala-kendala yang dialami, termasuk masalah yang 

berkaitan dengan perilaku agresif, pikiran-pikiran bunuh diri, perilaku seksual 

yang beresiko, penggunaan alkohol dan obat-obatan terlarang, gangguan makan 

dan kesehatan fisik, dan bahkan mereka cenderung menjadi korban dari perilaku 

perpeloncoan sesama remaja (victimization). Pakar hukum, psikolog, pakar 

agama, dan lain sebagainya selalu mengupas masalah mengenai kenakalan remaja. 

Kenakalan remaja merupakan masalah yang kompleks terjadi di berbagai kota di 

Indonesia. Kondisi remaja di Indonesia saat ini dapat digambarkan sebagai brikut, 

pernikahan usia remaja, seks pranikah dan kehamilan tidak diinginkan, aborsi 2,4 

juta (700-800 ribu adalah remaja), MMR 343/100.000 (17.000/tahun, 1417/bulan, 

47/hari perempuan meninggal karena komplikasi kehamilan dan persalinan), 
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HIV/AIDS: 1283 kasus, diperkirakan 52.000 terinfeksi (gunung es), 70% remaja, 

miras dan narkotika (Sianturi, 2017). Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi 

Riau mengungkapkan sebanyak 750 kasus narkoba dengan 1.031 tersanka selama 

semster pertama tahun 2017. Berdasarkan temuan kasus narkoba semester 

pertama 2017 tersebut diprediksi hingga akhir 2017 akan terjadi peningkatan 

dibandingkan tahun 2016 yang tercatat sebanyak 1.481 kasus dengan 2.020 

tersangka. 

Kebahagiaan adalah keadaan emosi potif yang subjektif yang 

didefinisikan oleh kebanyakan orang (Snyder & Lopez, 2007). Studi tentang 

kebahagiaan umum berada di bawah penyelidikan subjective well being; kepuasan 

hidup jangka panjang, kebahagiaan, dan subjective well being sering digunakan 

secara bergantian sebagai sinonim. Konstruk dari subjective well being terdiri dari 

respon emosional seperti afek positif dan negatif dan penilaian secara umum 

tentang kepuasan hidup (Proctor dkk, 2010: 155).  Park (2004: 25) subjective well 

being atau kebahagiaan (happiness) sudah sejak lama dianggap sebagai komponen 

inti dari hidup yang baik (good of life). Carr (2004: 47) memberikan definisi yang 

sama antara happiness dengan subjective well being yakni sebuah keadaan 

psikologis positif yang dicirikan dengan tingginya tingkat kepuasan terhadap 

hidup, tingginya tingkat emosi positif dan rendahnya tingkat emosi negatif.  

Diener (2000: 34) mengatakan subjective well being mengacu pada evaluasi 

individu terhadap hidupnya, evaluasi ini baik dari sisi afektif maupun kognitif. 

Individu merasakan subjective well being yang tinggi ketika individu tersebut 

merasakan lebih banyak emosi yang menyenangkan dibanding emosi yang tidak 
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menyenangkan, ketika merasa senang dan sedikit merasa sakit, dan merasa puas 

dengan kehidupan yang dijalani. Subjective well being mengacu pada bagaimana 

orang menilai hidupnya, termasuk variabel seperti kepuasan hidup dan kepuasan 

pernikahan, kurangnya depresi dan kecemasan, suasana hati dan emosi positif 

(Diener, 1997: 1). Individu dengan level subjective well being yang tinggi, pada 

umumnya memiliki sejumlah kualitas yang mengagumkan (Diener, 2000: 34). 

Individu ini akan lebih mampu mengontrol emosinya dan menghadapi berbagai 

peristiwa dalam hidup dengan lebih baik. Sedangkan individu dengan subjective 

well being yang rendah, memandang rendah hidupnya dan menganggap peristiwa 

yang terjadi sebagai hal yang tidak menyenangkan dan oleh sebab itu timbul 

emosi yang tidak menyenangkan seperti kecemasan, depresi dan kemarahan 

(Myers & Diener, 1995: 11).  

Orangtua memainkan peranan penting pada masa perkembangan remaja, 

ketika seorang anak sudah memasuki tahap remaja ia tidak langsung dapat 

mematuhi standar-standar atau ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh 

orang tua. Remaja tidak begitu saja menghilangkan pengaruh orang tua ketika 

membuat keputusan sendiri. Ketika remaja semakin otonom, mereka akan lebih 

sehat secara psikologis apabila mempertahankan kelekatannya dengan orang tua 

(Santrock, 2007: 25). Orangtua berfungsi sebagai tokoh kelekatan dan sistem 

pendukung yang penting ketika remaja melakukan eksplorasi kedalam dunia 

sosial yang lebih luas dan kompleks (Santrock, 2011: 445). Kelekatan menurut 

Bowlby (dalam Upton, 2012: 82) dapat memberikan keterhubungan psikologis 

yang abadi di antara sesama manusia. Bowlby meyakini bahwa kelekatan 
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merupakan ikatan paling awal yang terbentuk antara anak-anak dengan orang-

orang yang mengasuh mereka yang berdampak pada pembentukan hubungan yang 

berlangsung sepanjang hidup (Upton, 2012: 82). Santrock (2002: 196) 

mengatakan kelekatan mengacu kepada suatu relasi antara dua orang yang 

memiliki perasaan yang kuat satu dengan yang lain dan melakukan banyak hal 

bersama untuk melanjutkan relasi tersebut.  

Ahli perkembangan mulai menjelajahi peran kelekatan yang aman dan 

konsep-konsep terkait kelekatan dengan orangtua dalam perkembangan remaja. 

Kelekatan yang aman dengan orangtua dapat menyangga remaja dari kecemasan 

dan potensi perasaan depresi yang berkaitan dengan transisi dari masa kanak-

kanak ke masa dewasa (Santrock, 2002: 41). Rasulullah shallallahu „alaihi wa 

sallam bersabda:  

“Dari Abu Hurairah radhiyallahu „anhu berkata, Rasulullah shallallahu „alaihi 

wa sallam telah bersabda: Tidaklah setiap anak yang lahir kecuali dilahirkan 

dalam keadaan fitrah. Maka kedua orangtuanyalah yang akan menjadikannya 

sebagai Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Seperti hewan melahirkan anaknya yang 

sempurna, apakah kalian melihat darinya buntung (tanpa telinga)?” (Imam Malik 

rahimullah dalam Al-Muwaththa‟ no. 507).  

Remaja yang memiliki kelekatan yang aman dengan orangtua mereka, 

mereka memahami keluarga mereka sebagai keluarga yang kohesif dan 

mengeluhkan sedikit kecemasan sosial atau perasaan depresi (Papini dkk, 1991: 

272). Penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Valentina (2013: 186) pada remaja 

di SMKAN 1 Denpasar menunjukkan bahwa remaja memandang orang tua 

sebagai orang yang memberikan keamanan psikologis bagi diri remaja yang 

ditunjukkan dengan adanya komunikasi yang baik dan kepercayaan antara 
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orangtua dan remaja. Sentuhan fisik pada masa awal kehidupan anak menjadi titik 

awal terbentuknya kelekatan antara anak dengan figur lekat yang memiliki 

pengaruh sepanjang kehidupan individu. Kelekatan juga membuat remaja tidak 

melepaskan diri dari ikatan keluarga ketika remaja belajar untuk mengembangkan 

hubungan diluar keluarga. Remaja di SMKN 1 Denpasar sudah mulai mampu 

melepaskan ketergantungan dari orangtua dan berusaha untuk melakukan segala 

sesuatunya sendiri, tanpa bantuan dari orangtua. Farliani (2012: 51) menyatakan 

bahwa kelekatan dengan orangtua memiliki hubungan positif yang signifikan 

dengan psychological well being pada mahasiswa tahun pertama di Universitas 

Indonesia. Semakin tinggi kelekatan dengan orangtua yang dimiliki oleh 

seseorang, maka semakin tinggi pula kesejahteraan psikologisnya.  

Liliana (2009) mengatakan kelekatan (attachment) pada remaja putri 

dengan ibu, subjek cenderung cukup baik. Dapat dilihat dari ciri-ciri subjek yang 

memiliki secure attachment, dimana subjek percaya bahwa orang lain menilai 

positif tentang dirinya, dan masih mencintai dan menghargainya. Subjek menilai 

figur attachment yang adalah ibunya, merupakan sesosok figur yang yang dapat 

dipercaya, selalu memperhatikan dan menyayangi subjek dimanapun, dan 

kapanpun subjek membutuhkan ibunya. Fungsi kelekatan antara subjek dengan 

ibunya adalah subjek merasakan kehangatan dan kenyamanan bersama kedua 

orang tua subjek, terutama dengan ibunya. Disaat subjek sedang dalam keadaan 

tertekan atau sedang dalam menghadapi masalah, subjek selalu datang kepada 

ibunya untuk meminta perlindungan dan pertolongan yang dibutuhkan subjek. 

Selain kelekatan yang diciptakan oleh ibu, ayah juga berperan penting dalam 
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pertumbuhan dan perkembangan anak, karena ayah merupakan figur utama dalam 

rumah yang mampu memberikan contoh kepada anak dalam kepemimpinan, 

prinsip, ketegasan, serta memberikan kepercayaan dan komunikasi dengan anak 

(Arif, 2016: 63). 

Day & Lamb (dalam Santrock, 2007: 18) mengungkapkan bahwa terjadi 

perubahan yang sangat besar pada peran ayah dalam keluarga di Amerika Serikat. 

Selama masa penjajahan di Amerika, ayah terutama bertanggung jawab atas 

pengajaran moral. Adanya revolusi industri, fokus peran ayah berubah untuk 

menekankan posisinya sebagai pencari nafkah bagi keluarga. Menjelang tahun 

1970, minat ayah sebagai orangtua aktif, mengasuh dan merawat mulai muncul. 

Ayah tidak hanya bertanggung jawab dalam mendisiplinkan dan mengontrol 

anak-anak yang lebih besar dan memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, tetapi 

ayah juga melibatkan diri secara aktif dalam pengasuhan anak. 

Nickerson dan Nagle (2004: 51) mengatakan kelekatan kedua orangtua, 

teman sebaya atau kelekatan kedua-duanya dapat memberikan kepuasan hidup. 

Kelekatan yang aman antara remaja dan orang tua, maka akan terjalin kelekatan 

yang aman antara remaja dengan teman sebaya, yang kemudian kelekatan yang 

aman antara remaja dengan orang tua dan teman sebaya akan meningkatkan 

kepuasan hidup remaja (Susanti, 2013: 19). Rahayu (2012: 48) menyatakan bahwa 

kelekatan antara ibu dengan remaja memiliki hubungan yang signifikan dengan 

kepuasan hidup remaja. Armsden dan Greenberg (1987: 445) menyatakan kualitas 

kelekatan orangtua dan teman sebaya pada remaja akhir memiliki hubungan yang 

tinggi dengan kesejahteraan, khususnya pada harga diri dan kepuasan hidup. 
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Diener dan Seligman (dalam Wei dkk, 2011: 193) telah menemukan bahwa 

memiliki hubungan pribadi yang dekat dengan orang lain memberikan kontribusi 

yang signifikan terhadap kebahagiaan. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan 

untuk membangun hubungan pribadi yang erat mungkin memiliki dampak besar 

pada kesejahteraan.  

Beberapa penelitian telah memberikan bukti empiris untuk mendukung 

gagasan bahwa kelekatan pada dewasa berkontribusi dengan kesejahteraan. 

Misalnya, kelekatan yang aman pada dewasa memberikan hubungan positif 

dengan afek positif dan kesejahteraan (La Guardia dkk dalam Wei dkk, 2011: 

193). Kelekatan dengan pola kecemasan dan menghindar pada dewasa berkorelasi 

negatif dengan kepuasan hidup dan berkorelasi positif dengan afek negatif (Wei 

dkk, 2011: 193). Ozturk & Mutlu (2010: 176) mengatakan individu dengan gaya 

kelekatan yang aman cenderung bersedia untuk terlibat dengan emosi mereka 

sendiri, mereka mencoba untuk memiliki hubungan, termasuk kejujuran, 

ketulusan dan cinta tanpa syarat, hasilnya mereka menginginkan kebahagiaan di 

dalam hubungan mereka. Islam juga membahas tentang interaksi orangtua anak 

dan anak. Anak yang baik serta mampu memiliki sikap dan hubungan yang baik 

dengan sesama tergantung oleh orangtuanya saat mendidik anak. Menurut 

pandangan Islam, anak anak adalah titipan Allah yang harus dijaga dan dirawat 

dengan benar, agar anak menjadi pribadi yang sholeh dan baik. Al-Qur‟an surat 

al-Kahfi ayat 46:  
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“Harta dan anak-anak perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang 

kekal lagi sholeh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik 

untuk menjadi harapan”. 

Ayat tersebut menjelaskan bahwa harta dan anak-anak disebutkan sebagai 

perhiasan karena sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi, harta 

mempunyai keindahan estetika dan manfaat yang bisa diambil oleh manusia, 

sedangkan anak-anak adalah sebagai kekuatan batin keluarga dan juga 

mempunyai manfaat yang bisa diambil.   

Remaja yang memiliki Character strengths juga dapat memberikan 

kebahagiaan. Character strengths atau kekuatan karakter diartikan sebagai 

karakter baik yang mengarahkan individu pada pencapaian keutamaan, atau trait 

positif yang digambarkan dalam pikiran, perasaan dan tingkah laku (Park dkk, 

2004: 612). Al-Qur‟an sebagai kitab suci yang diyakini sebagai pedoman hidup 

untuk seluruh manusia telah berbicara mengenai kekuatan karakter yang harus 

dimiliki oleh manusia, sejak diturunkannya kepada Nabi Muhammad shalallahu 

„alaihi wasallam, jauh sebelum perkembangan psikologi positif. Sejarah Islam 

menunjukkan bagaimana Rasulullah mengajarkan dan mengamalkan karakter-

karakter positif dan kebajikan dalam Al-Qur‟an. Hasil pengajaran Rasulullah dan 

bagaimana beliau menjadi model telah melahirkan generasi-generasi muslim 

terhebat sepanjang masa. Seperti kebaikan adalah karakter yang mendasar bagi 

seorang muslim. Ketika karakter tersebut tidak ada pada diri individu muslim 

maka hal tersebut dapat mengarahkannya pada berbagai macam wujud kejahatan. 
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Pentingnya mengembangkan kebaikan ini disebutkan dalam beberapa hadits, 

salah satu sabda Rasulullah shalallahu „alaihi wa sallam yaitu: 

 “Allah maha baik dan mencintai kebaikan. Dia memberikan ganjaran kepada 

kebaikan dengan apa yang tidak diberikan untuk amalan-amalan lainnya” (HR. 

Muslim).  

 

Salah satu character strengths seperti bersyukur terdapat dalam AL-

Qur‟an, sebagai umat muslim hendaknya mengembangkan sifar bersyukur. Allah 

berfirman: 

                  

”Karena itu, ingatlah kamu kepada-Ku niscaya Aku ingat (pula) kepadamu
98,

 dan 

bersyukurlah kepada-Ku, dan janganlah mengingkari (nikmat) Ku” (Al-Baqarah: 

152). 

Character strengths seperti keingintahuan dan kecintaan belajar juga 

telah dibahas di dalam Al-Qur‟an. Islam sangat memperhatikan perihal intelektual 

sebagai dasar untuk mencapai derjat yang tinggi. Allah telah menganugrahkan 

kepada manusia akal yang mebuatnya menjadi sebaik-baik makhluk ciptaan. 

Berkaitan dengan penggunaan akal tersebut, banyak sekali ayat-ayat Al-Qur‟an 

yang memerintahkan orang-orang beriman untuk menggunakan pikirannya, 

termasuk dalam memahami keberadaan Allah subhanahu wa ta‟ala. Allah 

subhanahu wa ta‟ala berfirman:  

                                      

                 

“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah
845

 dan pelajaran 

yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu 

Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan 
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Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk” (An-Nahl: 

125). 

Proctor dkk (2011: 167) mengemukakan bahwa individu yang memiliki 

strengths atau kekuatan akan memiliki subjective well being yang tinggi, dan 

subjective well being yang tinggi berkaitan dengan mental dan psikis dari kualitas 

hidup dan kesehatan. Penelitiannya juga menyatakan bahwa strengths adalah 

prediktor unik dari subjective well being ketika digunakan untuk mengendalikan 

harga diri dan kepercayaan diri, dengan menggunakan strengths dapat 

memprediksi pengaruh unik dari character strengths yang spesifik pada subjective 

well being. Individu yang memiliki character strengths akan lebih banyak 

mengalami subjective well being (Govindji & Linley, 2007: 149). Park dkk (2004: 

612) mengatakan bahwa character strengths seperti harapan, semangat, rasa 

syukur, cinta, dan rasa ingin tahu memiliki korelasi yang tinggi dengan kepuasan 

hidup, sedangkan character strengths tertentu yang lainnya seperti kerendahan 

hati, apresiasi terhadap keindahan dan kesempurnaan, dan kecintaan belajar tidak. 

Park (2004) menyatakan bahwa beberapa character strengths tertentu dapat 

menjadi faktor protektif yang dapat menahan, mencegah, atau mengurangi 

pengaruh negatif dari stres.  

Akmal & Nurwianti (2009: 18-19) menyatakan bahwa character 

strengths dan kebahagiaan pada suku minang menunjukkan bahwa kekuatan 

karakter seperti kecerdasan, vitalitas, dan harapan memberikan sumbangan 

terhadap kebahagiaan pada suku minang dan kekuatan karakter yang menonjol 

berdasarkan rerata tertinggi dari 24 kekuatan karakter yang ada adalah berterima 

kasih, kebaikan, keadilan, integritas, dan kependudukan. Berdasarkan pemaparan 
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di atas, peneliti tertarik untuk meneliti hubungan kelekatan orangtua-remaja dan 

character strengths dengan subjective well being pada remaja.  

B. Rumusan  Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah sebagai berikut: 

“Apakah ada hubungan antara kelekatan orangtua-remaja dan character strengths 

dengan subjective well being pada remaja? 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini memiliki tujuan utama untuk meneliti adakah korelasi 

antara kelekatan orangtua-remaja dan character strengths dengan subjective well 

being pada remaja.  

D. Keaslian Penelitian 

Beberapa penelitian tentang subjective well being telah dilakukan 

sebelumnya diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Kurniati (2011) dengan 

judul “Tingkat Keberfungsian Keluarga Dan Subjective Well-Being Pada Remaja: 

Tinjauan Circumplex ” Universitas Gunadarma. Hasil penelitian ini adalah tidak 

ditemukannya perbedaan tingkat kepuasan hidup yang signifikan terhadap 

keluarga seimbang, midrange dan tidak seimbang. Perbedaan penelitian ini adalah 

apabila dalam penelitian Kurniati (2011) meneliti subjective well-being dengan 

tingkat keberfungsian keluarga pada remaja, pada penelitian yang akan dilakukan 

oleh peneliti adalah akan meneliti hubungan antara kelekatan orangtua-remaja dan 

character strengths dengan subjective well being pada remaja.  
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Ozturk & Mutlu (2010) dengan judul penelitian “The Relationship 

Between Attachment Style, Subjective Well-Being, Happiness And Social Anxiety 

Among University Students” Universitas Wskiueher Osmangazi, Turkey. Hasil 

Penelitian dari adalah gaya kelekatan yang aman cenderung bersedia untuk 

terlibat dengan emosi mereka sendiri, mereka mencoba memiliki hubungan 

termasuk kejujuran, ketulusan dan cinta tanpa syarat, hasilnya mereka 

menginginkan kebahagiaan di dalam hubungan mereka. Perbedaan dengan 

penelitian ini adalah apabila dalam penelitian Ozturk & Mutlu mengukur gaya 

kelekatan, subjective well-being, kebahagiaan dan kecemasan sosial pada 

mahasiswa, pada penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah mengkaitkan 

subjective well being dengan kelekatan orangtua-remaja dan character strengths. 

Husna (2012) dengan judul penelitian “Hubungan Kekuatan Karakter 

dengan Subjective Well-Being pada penduduk Dewasa Muda Asli Yogyakarta” 

Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora program studi Psikologi Universitas Sunan 

Kalijaga Yogyakarta. Hasil penelitian ini adalah hubungan positif antara kekuatan 

karakter dengan subjective well-being. Perbedaan dengan penelitian ini adalah 

apabila variabel yang digunakan dalam penelitian Husna adalah kekuatan karakter 

dengan subjective well-being dengan subjek penduduk dewasa muda asli 

Yogyakarta sedangkan peneliti menggunakan variabel kelekatan orangtua-remaja 

dan character strengths dengan subjective well being dengan subjek remaja.  

Winarsih (2006) dengan judul “Subjective Well-Being Pada Wanita 

Menopouse” Fakultas Psikologi UGM. Perbedaan dengan penelitian ini adalah 
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Winarsih menggunakan metode penelitian kualitatif dengan subjek wanita 

monopouse sedangkan peneliti menggunakan metode penelitian kuantitatif 

dengan subjek remaja.  

Penelitian mengenai subjective well being telah banyak diteliti dengan 

berbagai macam variabel, subjek, dan lokasi tempat penelitian. Di dalam 

penelitian ini peneliti akan meneliti tentang subjective well being dengan variabel 

bebas kelekatan orangtua-remaja dan character strengths pada remaja.  

E. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 

pengetahuan tentang pentingnya subjective well being dalam kehidupan 

sehari-hari. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah konsep-konsep tentang 

hubungan kelekatan orangtua-remaja dan character strengths dengan 

subjective well being pada remaja. 

c. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi, referensi 

tambahan dan sumbangan ilmu pengetahuan bagi peneliti-peneliti 

berikutnya yang ingin menggali lebih dalam tentang psikologi positif 

khususnya mengenai subjective well being, kelekatan orangtua-remaja 
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dan character strengths, sehingga diharapkan hasil penelitian sejenis bisa 

lebih baik dari sebelumnya. 

2. Secara Praktis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat membantu remaja dan orangtua dalam 

memahami arti pentingya kelekatan orangtua dan remaja sehingga dapat 

diperoleh subjective well being pada remaja. 

b. Penelitian tentang hubungan antara kelekatan orangtua-remaja dan 

character strengths dengan subjective well being dapat menjadi contoh 

bagi remaja sehingga remaja dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan 

sehari-hari sehingga memperoleh subjective well being.  

c. Bagi peneliti pribadi, dapat mengembangkan wawasan yang lebih luas 

sehingga dapat mengembangkan menjadi temuan-temuan baru yang 

bermanfaat bagi kita semua.  

  


