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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Subjective Well-Being 

1. Pengertian Subjective Well-Being 

Subjective well-being adalah konsep umum yang mencakup bagiamana 

orang mengevaluasi hidup mereka, saat ini mapun pada masa lampau (Diener, 

Lucas & Oishi, 2003). Selanjutnya, menurut Diener, Suh & Oishi (1997) 

subjective well-being mengacu pada bagaimana seseorang mengevaluasi 

kehidupan mereka, termasuk didalamnya variabel seperti kepuasan hidup dan 

kepuasan pernikahan/perkawinan, kurangnya depresi dan kecemasan, dan 

suasana hati dan emosi yang positif. Menurut Compton (2005) subjective 

well-being terbagi dalam dua variabel utama: kebahagiaan dan kepuasan 

hidup. Kebahagiaan berkaitan dengan keadaan emosional individu dan 

bagaimana individu merasakan diri dan dunianya. Kepuasan hidup cenderung 

disebutkan sebagai penilaian global tentang kemampuan individu menerima 

hidupnya. 

Diener (2009) mendefinisikan subjective well-being dan kebahagiaan 

dapat dibuat menjadi tiga kategori. Pertama, subjective well-being bukanlah 

sebuah pernyataan subjektif tetapi merupakan beberapa keinginan berkualitas 

yang ingin dimiliki oleh setiap orang. Kedua, subjective well-being 

merupakan sebuah penilaian secara menyeluruh dari kehidupan seseorang 

yang merujuk pada berbagai macam kriteria. Ketiga, subjective well-being 
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jika digunakan dalam percakapan sehari-hari yaitu dimana perasaan positif 

lebih besar daripada perasaan negatif. 

Subjective well-being ini mengacu pada bagaimana individu memaknai 

kehidupan mereka, seperti kepuasan hidup, kurangnya depresi, kegelisahan, 

dan emosi postif yang alami. Pavot dan Diener (dalam Dewi & Utami, 2008) 

mengemukakan bahwa kesejahteraan subjektif akan mempengaruhi 

keberhasilan individu dalam berbagai aspek kehidupannya. Subjective Well-

Being mencerminkan penilaian masing-masing individu terhadap diri sendiri 

tentang kualitas kehidupan mereka (Baumgardner, 2010).  

Dari berbagai pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa subjective 

well-being adalah bagaimana seseorang mengevaluasi pengalaman-

pengalaman hidupnya, baik itu kepuasan hidupnya, emosi positif  maupun 

emosi negatif orang tersebut. 

2. Komponen dalam Subjective Well-Being 

Menurut Diener (2000) subjective well-being terbagi menjadi dua 

komponen, yaitu komponen kognitif dan komponen afektif. Kedua komponen 

tersebut akan dijelaskan sebagai berikut : 

a. Komponen kognitif 

Komponen kognitif dari subjective well-being adalah evaluasi 

terhadap kepuasan hidup, evaluasi tersebut terkait dengan penilaian 

seseorang terhadap kehidupannya. Evaluasi kepuasan hidup tersebut 

dibagi menjadi :  
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1) Evaluasi kepuasan hidup global yaitu evaluasi individu terhadap 

kehidupannya secara keseluruhan. Kepuasan hidup secara global 

dimaksudkan untuk mempresentasikan penilaian individu secara 

umum dan reflektif terhadap kehidupannya (Diener, 2006). 

2) Evaluasi kepuasan hidup pada domain kehidupannya, yaitu penilaian 

yang dibuat orang dalam mengevaluasi kehidupan utama, seperti 

kesehatan fisik dan mental, pekerjaan, rekreasi, hubungan sosial dan 

keluarga (Diener, 2006). 

b. Komponen Afektif  

Secara umum, komponen afektif menggambarkan pengalaman 

seseorang atas peristiwa yang dialaminya. Komponen afektif terbagi 

menjadi dua yaitu : 

1) Afek Positif  

Afek positif menunjukkan suasana hati dan emosi yang 

menyenangkan, seperti sukacita dan kasih sayang. Emosi positif atau 

menyenangkan adalah bagian dari subjective well-being karena 

mencerminkan reaksi seseorang terhadap peristiwa-peristiwa yang 

menunjukkan bahwa hidup berjalan dengan cara yang diinginkan 

(Diener, 2006). Afek Positif dapat dibagi menjadi emosi tertentu seperti 

sukacita, kasih sayang, dan kebanggaan (Diener, Suh & Oishi, 1997).  

2) Afek Negatif 

Afek negatif termasuk suasana hati dan emosi yang tidak 

menyenangkan, dan mewakili tanggapan negatif terhadap apa yang 
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dialaminya dalam hidup, kesehatan, peristiwa, dan situasi/kondisi 

(Diener, 2006). Afek negatif dapat dipisahkan menjadi emosi yang 

spesifik dan suasana hati seperti rasa malu, rasa bersalah, kesedihan, 

kemarahan dan kecemasan (Diener, Suh & Oishi, 1997). 

3. Hal-hal yang Berpengaruh pada Subjective Well-Being 

Menurut Diener (2009) terdapat hal-hal yang dapat berpengaruh pada 

subjective well-being seseorang. Hal-hal tersebut adalah : 

a. Kepuasan Diri 

Menurut Diener (2009) kepuasan diri berkorelasi tinggi dengan 

kepuasan hidup seseorang, hal ini menunjukkan bahwa orang-orang 

harus memiliki harga diri untuk menjadi puas dengan kehidupan 

mereka. 

b. Pendapatan 

Menurut Diener (2009) orang kaya cenderung lebih bahagia 

dibandingkan dengan yang lainnya, tetapi kebahagiaan tidak selalu 

meningkat ketika pendapatan juga meningkat. 

c. Demografis 

1) Usia 

Menurut Diener (2009) orang-orang muda mengalami tingkat 

yang lebih tinggi terhadap sukacita, tetapi orang tua cenderung 

menilai kehidupan mereka dengan cara yang lebih positif. 
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2) Jenis Kelamin 

Dari berbagai penelitian dinampakkan bahwa wanita muda lebih 

bahagia daripada laki-laki yang lebih muda, wanita yang lebih tua 

kurang bahagia bila dibandingkan dengan laki-laki yang lebih tua. 

3) Ras  

Beberapa penelitian memang menyebutkan perbedaan subjevtive 

well-being antara kulit hitam dengan kulit putih. Namun, ada 

beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan seperti umur, 

pendidikan, pendapatan, status perkawinan dan urbancity. 

4) Pekerjaan 

Campbell (dalam Diener, 2009) menemukan bahwa orang-orang 

yang menganggur adalah kelompok unhappinest, bahkan ketika 

perbedaan pendapatan dikendalikan. 

5) Pendidikan  

Pengaruh pendidikan terhadap subjective well-being tidak muncul 

begitu kuat, namun pengaruh pendidikan juga berkaitan dengan 

aspek pendapatan. 

6) Agama 

Dari berbagai penelitian, dapat disimpulkan bahwa keyakinan 

beragama dapat secara positif mempengaruhi subjective well-being 

seseorang. 
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7) Pernikahan dan Keluarga 

Pernikahan memiliki efek pada subjective well-being, kepuasan 

pernikahan dan kepuasan berkeluarga adalah salah satu prediktor 

yang penting dari subjective well-being. 

d. Perilaku dan Hasil 

Wilson (dalam Diener, 2009) menyimpulkan bahwa individu 

ekstravert lebih bahagia. Diener (2009) meskipun individu dengan 

esktravert lebih bahagia, bukan berarti bahwa kontak sosial 

meningkatkan subjective well-being seseorang, bisa jadi orang 

ekstravert ataupun bersosialisasi lebih bahagia tanpa mempengaruhi 

aktivitas sosial seseorang tersebut. 

e. Kepribadian 

Penelitian yang dilakukan oleh Costa dan McCrae (dalam 

Diener, 2009) menunjukkan bahwa estraversion dan neurotisisme 

adalah dua dimensi dasar kepribadian yang mengarah ke afek positif 

dan afek negatif. 

f. Pengaruh Biologis 

Penelitian Campbell (dalam Diener, 2009) menemukan bahwa 

meskipun kesehatan dinilai oleh subjek sebagai hal yang paling penting 

dalam faktor kebahagiaab, sebenarnya kepuasan dengan kesehatan 

hanyalah aspek kedelapan dari prediktor kepuasan hidup. 
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B. Perceraian 

1. Pengertian Perceraian 

Istilah perceraian terdapat dalam pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 yang 

memuat ketentuan fakultatif bahwa “Perkawinan dapat putus karena 

kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan”. Jadi secara yuridis 

perceraian berarti putusnya perkawinan, yang mengakibatkkan putusnya 

hubungan sebagai suami istri (Syaifudin, 2012). Sedangkan menurut Dariyo 

(2004) Perceraian (divorce) merupakan suatu peristiwa perpisahan secara 

resmi antara pasangan suami-istri dan mereka berketetapan untuk tidak 

menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami-istri. Mereka tidak lagi 

hidup dan tinggal serumah bersama, karena tidak ada ikatan yang resmi. 

Dari defenisi di atas, dapat disimpulkan bahwa perceraian adalah 

berpisahnya pasangan suami istri yang mengharuskan mereka melepaskan 

kewajibannya sebagai suami istri. 

2. Penyebab Perceraian 

Menurut Dagun (2002) banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kasus 

pertikaian dalam keluarga yang berakhir dengan perceraian. Faktor-faktor ini 

antara lain, persoalan ekonomi, perbedaan usia yang besar, keingan untuk 

memperoleh anak putra (putri), dan persoalan hidup yang berbeda. Faktor 

lainnya berupa perbedaan penekanan dan cara mendidik anak, juga pengaruh 

dukungan sosial dari pihak luar,  tetangga, sanak saudara, sahabat, dan situasi 

masyarakat yang terkondisi, dan lain-lain. Semua faktor ini menimbulkan 

suasana keruh dan meruntuhkan kehidupan rumah tangga.  
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3. Dampak Perceraian 

Menurut Dariyo (2004) dampak negatif yang dirasakan akibat perceraian 

diantaranya : 

a. Traumatis pada salah satu pasangan hidup 

Individu yang telah berupaya sungguh-sungguh dalam 

menjalankan kehidupan pernikahan dan ternyata harus berakhir dalam 

perceraian, akan dirasakan kesedihan, kekecewaan, frustasi, tidak 

nyaman, tidak tentram, dan khawatir dalam diri. 

b. Traumatis pada anak 

Anak yang orang tuanya bercerai mempunyai pandangan yang 

negatif terhadap pernikahan, mereka akan merasa takut mencari pasangan 

hidupnya, takut menikah sebab merasa dibayang-bayangi kekhawatiran 

jika perceraian itu terjadi pada dirinya. 

c. Ketidakstabilan kehidupan dalam pekerjaan 

Setelah bercerai, individu merasakan dampak psikologis yang 

tidak stabil. Ketidakstabilan psikologis ditandai oleh perasaan tidak 

nyaman, tidak tentram, gelisah, takut, khawatir, dan marah. Akibatnya 

secara fisiologis mereka tidak dapat tidur dan tidak dapat berkosentrasi 

dalam bekerja sehingga menggagu kehidupan kerjanya. 

Dapat disimpulkan bahwa dampak negatif tidak hanya terjadi 

pada salah satu pasangan hidup, namun juga bisa terjadi pada dua belah 

pihak, serta anak pasangan tersebut. 
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C. Remaja 

1. Pengertian Masa Remaja 

Fase remaja merupakan segmen perkembangan individu yang sangat 

penting, yaitu diawali dengan matangnya organ – organ fisik (seksual) 

sehingga mampu bereproduksi (Yusuf, 2004). Sedangkan menurur Hurlock 

(1999) Masa remaja adalah masa peralihan dari anak – anak menuju dewasa 

yang mencakup kematangan mental, emosional, sosial dan fisik. Di 

Indonesia, batasan remaja yang mendekati batasan PBB tentang pemuda 

adalah kurun usia 15-24 tahun (Sarwono, 2015). Menurut Hurlock (1999) 

remaja adalah mereka yang berada pada usia 12-18 tahun. Monks, dkk (2000) 

memberi batasan usia remaja adalah 12-21 tahun.  

Dari defenisi yang telah dijabarkan tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

masa remaja adalah masa transisi dari masa anak-anak menuju ke dewasa. 

Rentang usia dari para ahli cukup bervariasi pada penentuan akhir masa 

remaja, namun pada penelitian ini, rentang usia yang digunakan adalah 12-18 

tahun. 

2. Ciri-ciri Masa Remaja 

Masa remaja adalah salah satu periode penting, karena terjadinya 

perubahan fisik dan mental yang cepat daripada periode-periode sebelumnya. 

Perkembangan fisik dan mentalyang cepat membuat perubahan-perubahan 

pada diri remaja, diantaranya perubahan seperti perubahan fsik , minat, nilai-

nilai dan lebih menuntut kebebasan. Selain itu, masa remaja juga dikenal 

dengan periode peralihan antara masa kanak-kanak dengan masa dewasa, 
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sehingga memunculkan berbagai masalah, disatu sisi remaja belum mampu 

untuk menyelesaikan permasalahannya layaknya orang dewasa, disisi lain 

remaja sudah menuntut kebebesan untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. 

Pada masa remaja perlu dilakukannya penyesuaian diri, sehingga masa 

remaja juga disebut sebagai masa mencari identitas. 

D. Kerangka Berpikir 

Perceraian merupakan peristiwa perpisahan secara resmi antara pasangan 

suami-istri yang mana mereka memutuskan untuk tidak menjalankan tugas dan 

kewajiban sebagai suami-istri, tidak lagi hidup dan tinggal serumah bersama 

karena tidak ada ikatan yang resmi (Dariyo, 2004). Perceraian merupakan salah 

satu masalah yang seharusnya dihindari dalam sebuah rumah tangga. Perceraian 

yang terjadi akan memberikan dampak pada seluruh anggota keluarga, tidak 

terkecuali anak dari orang tua yang bercerai tersebut. 

Pengalaman perceraian orang tua adalah pengalaman internal atau pengalaman 

yang dirasakan sendiri oleh anak dan bersifat subjektif. Menurut Diener, Lucas 

dan Oishi (2002) pengalaman internal yang dialami oleh individu yang 

bersangkutan digambarkan sebagai subjective well-being. Subjective well-being 

adalah konsep umum yang mencakup bagiamana orang mengevaluasi hidup 

mereka, saat ini mapun pada masa lampau (Diener, Lucas & Oishi, 2003).  

Penelitian yang dilakukan Nayana (2013) menunjukkan bahwa peran keluarga 

sangat berhubungan positif dengan subjective well-being, semakin tinggi 

keberfungsian keluarga maka semakin tinggi juga subjective well-being pada 

remaja. 
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Pengalaman yang dialami remaja pasca perceraian orang tuanya berdampak 

terhadap subjective well-being remaja. Remaja yang memiliki subjective well-

being yang cenderung rendah disebabkan oleh tidak puasnya ia dalam berbagai 

domain kehidupan seperti, domain hubungan sosial, domain keluarga dan domain 

sekolah. Afek negatif yang dirasakan remaja juga merupakan tanda bahwa remaja 

memiliki subjective well-being yang cenderung rendah. Afek negatif yang 

dirasakan dan tidak puasnya remaja dalam berbagai domain kehidupan membuat 

remaja memberikan penialaian yang buruk terhadap kehidupannya secara 

menyeluruh (kepuasan hidup global). 

Tidak puasnya remaja dalam domain keluaga ditemukan dalam penelitian 

Dewi dan Utami (2008) yang juga menemukan hal serupa yaitu remaja yang 

orang tuanya bercerai tidak merasakan terjalinnya kedekatan emosional antara 

orang tua‐anak sehingga membuat subjek tidak merasakan kepuasan dalam 

domain keluarga.Tidak puasnya remaja pada domain hubungan sosial ditemukan 

oleh Shaver dan Rubenstein (dalam Triwulandari, 2007) yang menyebutkan 

bahwa individu yang orang tuanya bercerai akan sulit menjalin hubungan yang 

memuaskan dengan lingkungan sosialnya. Selanjutnya, tidak puasnya remaja 

dalam domain sekolah ditandai dengan penurunan prestasi pada remaja tersebut, 

hal tersebut ditemukan pada penelitian Listyono (2017) yang menyebutkan bahwa 

prestasi belajar anak yang orang tuanya bercerai cenderung mengalami 

penurunan.  

Seperti halnya penelitian Priyana (2011) yang menemukan bahwa perceraian 

dapat membawa dampak terhadap kondisi psikologis anak seperti sering marah, 
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malu serta minder. Menurut Diener (2006) Perasaan sedih, marah, kecewa dan 

perasaan negatif lainnya merupakan afek negatif, afek negatif adalah suasana hati 

dan emosi yang tidak menyenangkan, dan mewakili tanggapan negatif terhadap 

apa yang dialaminya dalam hidup, kesehatan, peristiwa, dan situasi/kondisi. 

Sebaliknya, remaja subjective well-being cenderung tinggi akan banyak 

merasakan afek positif, adanya kepuasan dalam domain kehidupan serta puasnya 

remaja dengan kehidupannya secara menyeluruh. Diener (2002) menyebutkan 

berbagai emosi yang dialami memberikan gambaran mengenai subjective well-

being individu, dimana lebih banyaknya emosi positif yang dirasakan daripada 

emosi negatif merupakan gambaran subjective well-being yang cenderung tinggi, 

begitupun sebaliknya. Diener, Suh, dan Oishi (1997) yang menyebutkan 

seseorang yang memiliki subjective well-being cenderung tinggi jika orang 

tersebut merasakan kepuasan dalam hidup, sering merasakan emosi positif seperti 

kegembiraan dan kasih sayang serta jarang merasakan emosi negatif seperti 

kesedihan dan amarah. 

 


