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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. SUBJECTIVE WELL-BEING

1. Pengertian Subjective Well-Being

Diener dan Lucas (dalam Steel, Schmidt, dan Shultz, 2008) mengatakan

bahwa istilah Subjective Well-Being mengacu pada evaluasi seseorang tentang

kehidupannya, termasuk penilaian kognitif terhadap kepuasan hidupnya serta

evaluasi afektif (suasana hatidan emosi) seperti perasaan emosional yang positif

dan negatif. Seseorang dikatakan memiliki subjective well-being yang tinggi jika

orang tersebut merasa puas terhadap kondisi kehidupannya, sering mengalami

emosi positif dan jarang merasakan emosi negatif

Istilah subjective well-being sering digunakan sebagai sinonim

kebahagiaan dalam literatur psikologi. Kata kebahagiaan lebih sering digunakan

sebagai pengganti istilah subjective well-being (Snyder & Lopez, 2007).

Diener, Lucas, Suh dan Smith (dalam Schimmack, Oishi, Radhakrishnan,

& Dzokoto, 2002) membagi komponen subjective well-being menjadi komponen

afektif dankomponenkognitif. Komponenafektif dari subjective well-being yaitu

keseimbangan hedonis individu (keseimbangan antaraafek positif dan afek

negatif). Komponenkognitifdari subjective well-being yaitukepuasan

hidupindividu(evaluasikehidupan seseorangmenurutstandarsubyektif yang

ditentukan). Penelitian sebelumnyamenunjukkan bahwakomponensubjective



17

well-beingdipengaruhiolehkepribadian(Diener &Lucas, 1999) danoleh

budaya(Diener &Suh, 1999).

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa subjective

well-being merupakan evaluasi individu terhadap segala hal yang terjadi

dikehidupannya secara kognitif dan afektif berdasarkan apa yang menjadi sumber

kebahagiaan dan kepuasan hidup menurut individu tersebut.

2. Komponen Subjective Well-Being

Komponen utama subjective well-being menurut Diener, Scollon dan

Lucas (2003) yaitu afek positif, afek negatif, dan kepuasan hidup

a. Afek Positif

Afek positif menunjukkan suasana hati dan emosi menyenangkan, seperti

sukacita dan kasih sayang. Emosi positif atau menyenangkan adalah bagian dari

subjective well-being karena mencerminkan reaksi seseorang terhadap peristiwa

yang menunjukkan bahwa hidup berjalansesuai dengan yang diharapkan. Kategori

utama emosi positif atau menyenangkan termasuk orang-orang yang memiliki

gairah rendah (kepuasan), gairah sedang (kesenangan), dan gairah yang tinggi

(euforia). Hal tersebut mencakup reaksi positif terhadap orang lain (kasih sayang),

reaksi positif terhadap kegiatan (minat dan keterlibatan), dan suasana hati positif

yang umum (Diener, 2005).

b. Afek Negatif
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Afek negatif mencakup suasana hati dan emosi yang tidak menyenangkan

dan mewakili respon negatif pengalaman seseorang sebagai reaksiterhadap

kehidupan mereka, kesehatan, peristiwa, dan keadaan. Bentuk utama dari reaksi

negatif atau tidak menyenangkan itu adalah kemarahan, kesedihan, kecemasan

dan kekhawatiran, stres, frustrasi, rasa bersalah dan rasa malu, dan iri hati. Bagian

negatif lainnya seperti kesepian atau tidak berdaya, juga dapat menjadi indikator

penting dari ill-being. Beberapa emosi negatif sangat mungkin terjadi dalam

hidup dan diperlukan untuk fungsi yang efektif, tetapi emosi negatif yang sering

dan berkepanjangan menunjukkan bahwa seseorang meyakini bahwa hidupnya

berjalandengan buruk. Emosi negatif yang berkelanjutan dapat mengganggu

fungsi efektif, serta membuat hidup tidak menyenangkan (Diener, 2005).

c. Kepuasan hidup

Kepuasan hidup merupakan laporan tentang bagaimana seseorang

mengevaluasi atau melakukan penilaian hidupnya secara keseluruhan. Hal ini

mencerminkan penilaian yang mereka buat terhadap hidupnya. Istilah “hidup”

dapat didefinisikan sebagai semua bidang kehidupan seseorang pada suatu titik

waktu tertentu, atau sebagai penilaian integratif tentang kehidupan seseorang

sejak lahir (Diener, 2005).

Kepuasan hidup dikategorikan berdasarkan kepuasan dengan kehidupan

saat ini, kepuasan dengan masa lalu, kepuasan dengan masa depan, pandangan

yang signifikan dari kehidupan seseorang dan keinginan untuk mengubah hidup

(Eddington dan Shuman, 2005)
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Jadi, afek positif, afek negatif, dan kepuasan hidup merupakan bagian dari

subjective well-being yang akan menentukan tinggi atau rendahnya tingkat

subjective well-being seseorang.

3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Subjective Well-Being

Eddington dan Shuman (2005) menyebutkan beberapa faktor yang

mempengaruhi subjective well-being, diantaranya:

a. Faktor kepribadian

Kepribadian didefinisikan sebagai kecenderungan respon karakteristik

yang terdiri dari komponen biologis dan belajar. Penelitian yang luas

mendukung pengaruh signifikan kepribadian terhadap subjective well-

being.DeNeve dan Cooper (1998) mengidentifikasi 137 ciri-ciri kepribadian

berkorelasi dengan subjective well-being. Di beberapa tahun terakhir, model

Lima Faktor atau "Big Five" telah menerima perhatian paling teoritis,

penelitian, dan popularitas. Lima sifat kardinal menyusun Model Lima Faktor,

termasuk ekstroversi dan neurotisisme, kehati-hatian dan keramahan, dan

keterbukaan terhadap pengalaman (dalam Eddington dan Shuman, 2005).

1) Ekstroversi dan Neurotisme

Ekstroversi meliputi karakteristik ramah, mendominasi, aktif,

hangat, dan berkorelasi secara signifikan dengan emosi yang

menyenangkan, seperti sukacita dan kasih sayang. Neurotismememiliki

karakteristik cemas, pesimis, emosional, dan kepekaan interpersonal yang



20

mencakup berbagai pikiran tidak menyenangkan dan emosi. Costa dan

McCrae (1980) menemukan bahwa ekstroversi memprediksikan perasaan

senang dan neurotisisme memprediksikan perasaan tidak senang selama

sepuluh tahun.

Rata-rata orangekstrovet lebih bahagia meskipun hidup sendiri

atau dengan orang lain, bekerja di pekerjaan soliter atau sosial, atau

tinggal di kota kecil atau besar. Mereka juga bahagia di etnis, jenis

kelamin, dan usia kelompok yang beragam. Headeydan wearing(1992)

menemukan bahwaorang berkepribadian ekstrovet cenderung mengalami

peristiwayang lebih positifdaripada individu neurotikyang umumnya

mengalamiperistiwa kehidupanyang lebihtidak menyenangkan. Individu

yang memiliki tingkatneurotik tinggi, secara berulangmengalami

peristiwakehidupan yang lebihnegatifdaripadaorang yang memiliki

tingkatneurotik yang lebih rendah.

2) Kehati-hatian dan Keramahan

Keduavariabel iniberkorelasidengansubjective well-being,tetapi

padatingkat yang lebih rendahdaripadaekstroversidan neurotisisme.

Penelitian menunjukkan bahwaekstroversidanneurotisismedidasarkanpada

sistemneural pendekatandanpenghindaransecaraotomatis terkait

denganafek positifatau negatif,hubungankehati-

hatiandankeramahanterhadap subjective well being
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diperkirakanbergantung padaapakahindividu dengansifat-sifat

inidihargaidalamlingkungantertentu.

3) Keterbukaan terhadap Pengalaman

Keterbukaan terhadap pengalaman umumnya tidak berhubungan

dengan pengalaman afek positif atau negatif individu atau kepuasan hidup.

Gottfredson (1994) menetapkan bahwa keterbukaan terhadap pengalaman

tidak berkorelasi dengan kepuasan kerja. Variabel ini diduga berhubungan

dengan intensitas emosional yanglebih mempengaruhi penilaian

kebahagiaan suatu pengalaman daripada penilaian kebahagiaan seseorang.

b. Faktor Demografi dan Lingkungan

Diener, Lucas, dan Oishi (2002) menemukan bahwa faktor demografi

seperti usia dan jenis kelamin berhubungan dengan subjective well-being,

namun efek dari faktor tersebut terhadap subjective well-being kecil.

Faktordemografidapat membedakan antaraorang-orang yangbahagiadanorang-

orang yangsangat bahagia.Campbell, Converse, dan Rodgers (dalam

Eddington dan Shuman, 2005) menemukan bahwa faktor demografis seperti

usia, jenis kelamin, pendapatan, ras, pendidikan, dan status perkawinan

menyumbang kurang dari 20% dari varians dalam subjective well-being.

Berdasarkan hasil penelitiannya, Veenhoven (dalam Eddington dan

Shuman, 2005) menyimpulkan bahwa faktor demografi dan lingkungan
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mempengaruhi kebahagiaan di berbagai tingkat, tetapi dalam tingkat yang

lebih rendah dari kepribadian.

Faktor demografis yang mempengaruhi subjective well-being yaitu:

1) Perbedaan Jenis Kelamin

Wanita lebih banyak melaporkan afek negatif dan depresi

dibandingkan laki-laki, tetapi pria dan wanita melaporkan tingkat yang

hampir sama pada kebahagiaan secara global. Salah satu penjelasan dari

hal tersebut adalah bahwa wanita lebih mudah mengakui perasaan negatif

sedangkan laki-laki menyangkal perasaan seperti itu. Jadi, ada

kemungkinan bahwa kedua jenis kelamin mengalami tingkat yang sama

dari afek negatif dan depresi, tetapi wanita melaporkan perasaan ini dan

lebih sering mencari bantuan profesional. Para peneliti ini juga

menemukan bahwa faktor jenis kelamin berpengaruh kurang dari 1 %

dalam kebahagiaan.

2) Usia

Diener dan Suh (dalam Diener dkk, 2002) melakukan survei

terhadap 60.000 orang dewasa dari 40 negara dan menemukan bahwa

kepuasan hidup cenderung mengalami peningkatan dari usia 20-an ke 80-

an, dan mengalami sedikit perubahan di seluruh kelompok usia berkaitan
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dengan pengalaman afek negatif. Afek kesenanganmengalami penurunan

seiring dengan usia.

Studi saat ini  setuju bahwa kepuasan hidup sering meningkat, atau

setidaknya tidak turun seiring dengan usia. Studi Internasional sampel

perwakilan dari beberapa negara juga menunjukkan bahwa kepuasan

hidup tidak menurun seiring dengan usia (Herzog& Rodgers, 1981;

Horley & Lavery, 1995; Larson, 1987; Stock, Okun, Haring, & Witter,

1983). Campbell menyimpulkan bahwa kesenjangan antara tujuan hidup

seseorang dan keadaan, menurun sesuai dengan usia. Penurunan kepuasan

dengan usia menunjukkan bahwa hubungan antara keadaan hidup dan

subjective well-being dimediasi oleh harapan (dalam Eddington dan

Shuman, 2005)

3) Pendidikan

Hubungan antara pendidikan dan subjective well-being kecil tetapi

signifikan (Campbell dkk., 1976; Cantril, 1965; Diener dkk., 1993).

Pendidikan berkorelasi dengan kesejahteraan untuk individu dengan

pendapatan rendah (Campbell, 1981; Diener dkk, 1993) dan negara miskin

(Veenhoven, 1994a). Pengaruh pendidikan pada subjective well-

beingmelemah dari waktu ke waktu di Amerika Serikat. Campbell (1981)

mencatat bahwa pada tahun 1957, 44 % lulusan perguruan tinggi

dilaporkan menjadi sangat bahagia dibandingkan dengan 23 % dari

mereka yang tidak SMA, sedangkan pada tahun 1978, persentase yang
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sesuai adalah 33 dan 28 persen. Oleh karena itu, di Amerika pendidikan

secara tidak langsung berhubungan dengan kesejahteraan. Pendidikan

bahkan berpotensi mengganggu subjective well-being jika itu mengarah

pada harapan yang tidak dapat dipenuhi, sehingga meningkatkan

kesenjangan pencapaian tujuan (dalam Eddington dan Shuman, 2005)

4) Kesehatan

Terdapat hubungan yang kuat antara kesehatan dan subjective

well-being.Orang yang memiliki kesehatan burukakan meremehkan

pentingnya kesehatan ketika mengevaluasi kepuasan hidup secara global,

dan  orang menggunakan strategi coping kognitif untuk meningkatkan

citra positif kondisi kesehatan mereka. Individu yang mengalami masalah

kesehatan yang parah atau penyakit kronis menunjukkan tingkat subjective

well-being yang rendah. Kesehatan yang buruk diperkirakan akan

memberikan pengaruh negatif terhadap subjective well-being karena akan

mengganggu goal-attainment (pencapaian tujuan).

5) Peristiwa hidup

Frekuensi kejadian sehari-hari yang positif berkorelasi dengan afek

positif. Para peneliti menunjukkan bahwa pengalaman positif yang intens

tidak banyak berpengaruh pada kebahagiaan, sebagian karena hal

pengalaman tersebut jarang terjadi. Penyebab utama dari sukacita dalam

studi lima negara di Eropa yaitu: hubungan dengan teman, kesenangan

dasar pada makanan, minuman,  seks, dan pengalaman kesuksesan
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(Scherer dkk, 1986). Orang mengalami suasana hati yang lebih positif

ketika dengan teman-teman dibandingkan dengan berada bersama

keluarga atau sendirian (Larson, 1990). Orang yang memiliki bayi dinilai

memiliki pengaruh positif yang sangat tinggi, tetapi juga dinilai penuh

tekanan atau  stres untuk beberapa waktu (dalam Eddington dan Shuman,

2005).

c. Harga Diri

Lucas dkk (1996) menemukan harga diri memiliki pengaruh yang

sangat kuat dalam memprediksi subjective well-beingpada kebudayaan barat,

tetapi harga diri bukanlah penentu universal subjective well-being. Diener dan

Diener (1995) menetapkan bahwa harga diri berkorelasi lemah bagi

perempuan dalam masyarakat kolektivis. Oleh karena itu, harga diri bukan

prediktor kuat subjective well-being dalam budaya kolektivis tetapi signifikan

dalam masyarakat barat (dalam Eddington dan Shuman, 2005)

d. Optimisme

Lucas, Diener, dan Suh ( 1996) mengungkapkan bahwa optimisme

berkorelasi dengan ukuran subjective well-being seperti kepuasan hidup,

perasaan senang dan perasaan tidak menyenangkan. Bukti menunjukkan

mekanisme dasar optimisme oleh Scheier, Weintraub, dan Carver (1986) yang

menemukan bahwa individu yang optimis cenderung menggunakan problem

focused coping, mencari dukungan sosial, dan menekankan aspek positif saat

menghadapi kesulitan. Individu yang pesimis cenderung menggunakan
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penyangkalan, fokus pada perasaan stres, dan melepaskan diri dari tujuan

yang relevan (dalam Eddington dan Shuman, 2005)

e. Efikasi Diri

Efikasi diri merupakan perasaan bahwa seorang individu memiliki apa

yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang penting. Efikasi diri

memprediksi kepuasan hidup dan emosi positif. Perasaan efikasi diri yang

tinggi menuju tujuan yang lebih penting adalah prediktor kuat kesejahteraan

daripada perasaan menuju tujuan yang kurang penting. Hal ini menunjukkan

bahwa perasaan penting untuk kesejahteraan.

f. Temperamen

Temperamen didefinisikan sebagai kecenderungan biologis

untukbeberapa jenistanggapanyang munculpada awal kehidupan dan memiliki

komponen genetik yang besar. Faktor genetik mempengaruhisubjective well-

being. Tellegen dkk (1988) meneliti kembar monozigot (identik) dan dizigotik

(fraternal) yang dibesarkan bersama-sama dan yang yang lainnya dibesarkan

terpisah. Tellegenmenemukan bahwaketikakembar monozigotdibesarkan

dirumah yang berbeda,merekamemiliki subjective well-being yang sangat

miripdandizigotikkembar yangdibesarkan dirumahyang sama rata-ratajauh

lebih sedikitmemiliki kemiripan dalam subjective well-being.Studi pada anak
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kembar menunjukkan bahwa subjective well-being diwariskan dan cukup

stabil dari waktu ke waktu.

Jadi, subective well-being di pengaruhi oleh beberapa faktor yaitu

faktor kepribadian, faktor demografis dan lingkungan, faktor harga diri, faktor

optimisme, faktor efikasi diri, serta faktor temperaamen yang akan

mempengaruhi evaluasi seseorang terhadap kehidupannya.

B. KEPRIBADIAN

1. Pengertian Kepribadian

Para psikolog mempunyai pandangan yang berbeda di antara mereka

sendiri ketika mengartikan kepribadian. Sebagian besar dari mereka menyetujui

bahwa kata “kepribadian” (personality) berasal dari bahasa latin “persona”,

mengacu pada topeng yang dipakai oleh actor Romawi dalam pertunjukan drama

Yunani. Para aktor Romawi kuno memakai topeng (persona) untuk memainkan

peran atau penampilan palsu. Teoritikus kepribadian tidak setuju dengan definisi

tunggal kepribadian tersebut (Feist & Feist, 2010).

Stern (dalam Alwisol, 2004) mendefinisikan kepribadian adalah

kehidupan seseorang secara keseluruhan, individual, unik, usaha mencapai tujuan,

kemampuannya bertahan dan membuka diri dan kemampuan memperoleh

pengalaman.
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Gordon Allport (dalam Koeswara, 1991) merumuskan kepribadian sebagai

sesuatu yang terdapat dalam diri individu yang membimbing dan memberi arah

kepada seluruh tingkah laku individu yang bersangkutan. Tepatnya rumusan

Allport tentang kepribadian yaitu: “Kepribadian adalah suatu organisasi yang

dinamis dari sistem psikofisik individu yang menentukan tingkah laku dan

pemikiran individu secara khas”. Allport juga menggunakan istilah “system

psikofisik” dengan maksud menunjukkan bahwa “jiwa” dan “raga” manusia

adalah suatu system yang terpadu dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain, serta

diantara keduanya selalu terjadi interaksi dalam mengarahkan tingkah laku. Istilah

“khas” dalam batasan kepribadian Allport itu memiliki arti bahwa setiap individu

memiliki kepribadiannya sendiri. Tidak ada orang yang berkepribadian sama, dan

karenanya tidak akan ada dua orang yang bertingkah laku sama.

Eysenck (dalam Suryabrata, 2010) mengatakan bahwa kepribadian adalah

totalkeseluruhan dari pola perilaku yang aktual atau potensial dari organisme

yang ditentukan oleh faktor keturunan dan lingkungan yang berasal dan

berkembang melalui interaksi fungsional dari empat sektor utama yaitu pola

perilaku atau sektor konatif (karakter), sektor afektif (temperamen), dan sektor

somatik.

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kepribadian

merupakan serangkaian pola perilaku individu yang dibentuk oleh gen dan

lingkungan, yang membedakan antara individu yang satu dengan individu

lainnya, sehingga menjadikan keunikan/ kekhasan dari masing-masing individu.
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2. Tipe Kepribadian Ekstrovert dan Introvert

Pendekatan tipologis yang saat ini banyak digunakan adalah tipologi

introvert dengan ekstrovet yang  pada mulanya dikembangkan oleh Carl Gustav

Jung (1875 - 1961) lalu dilanjutkan oleh H.J. Eyesenck.

Konsep yang dimiliki Eysenck mengenai ekstrovert dan introvert lebih

dekat dengan penggunaan popular dari kedua istilah ini. Menurut Eysenck (dalam

Feist & Feist, 2010) perbedaan paling mendasar antara ekstrovert dan introvert

bukan terletak pada perilaku, melainkan pada sifat dasar biologis dan genetiknya.

Penyebab perbedaan antara orang ekstrovert dan introvert adalah tingkat

rangsangan kortikal-suatu kondisi fisiologis yang sebagian besar diwariskan

secara genetik.

Eysenck (dalam Feist & Feist, 2010) mengatakan bahwa orang yang

berkepribadian ekstrovert mempunyai karakteristik utama, yaitu kemampuan

bersosialisasi dan sifat impulsif, senang bercanda, penuh gairah, cepat dalam

berpikir, optimis, serta sifat-sifat lain yang mengindikasikan orang-orang yang

menghargai hubungan mereka dengan orang lain. Orang yang berkepribadian

introvert mempunyai karakteristik sifat-sifat yang berkebalikan dari ekstrovert,
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yaitu pendiam, pasif, tidak terlalu bersosialisasi, hati-hati, tertutup, penuh

perhatian, pesimistis, damai, tenang, dan terkontrol.

Berkaitan dengan ekstraversi (dimensi introvet-ekstrovet), Eysenck (dalam

Pervin, Cervone, & John, 2010) mengindikasikan bahwa variasi individual dalam

introvert-ekstrovert merefleksikan perbedaan dalam fungsi neurofisiologis korteks

otak. Eysenck memberikan banyak bukti relevan atas aspek biologis dari demensi

ini, termasuk bukti bahwa orang introvert lebih dipengaruhi oleh hukuman dalam

belajar, sedangkan ekstrovert lebih dipengaruhi oleh imbalan.

Eysenck menyatakan bahwa perbedaan individual dalam kepribadian

introvert-ekstrovert sepanjang dimensi ini memiliki akar turunan dari lingkungan.

Bukti dimensi introvert-ekstrovert secara konsisten muncul dalam studi lintas

kultur. Perbedaan individual terus stabil dari waktu ke waktu, dan faktor genetik

memberikan kontribusi yang kuat terhadap perbedaan individual dan semuanya

itu mendukung basis biologis yang kuat bagi dimensi tersebut (Pervin dkk, 2010).

Jadi Kepribadian ekstrovert merupakan salah satu tipe kepribadian yang

memiliki kecenderungan untuk mengarahkan kepribadian lebih banyak ke luar

daripada ke dalam dirinya dan lebih dipengaruhi oleh faktor-faktor yang ada di

luar dirinya, sedangkan kepribadian introvert merupakan salah satu tipe

kepribadian yang memiliki kecenderungan untuk menarik diri dari interaksi sosial

dan lebih menunjukkan sifat yang lebih mengarah pada pikiran-pikiran dan

pengalamannya sendiri, sehingga orang introvert lebih tertutup, lebih senang

menyendiri, serta fokusnya terletak di dalam diri sendiri.
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3. Komponen Kepribadian Ekstrovert dan Introvert

Menurut Eysenck (dalam Suyatno dan Wahyuningsih, 2005) terdapat

indikator-indikator yang menyebabkan adanya perbedaan tipe kepribadian

ekstrovert dan introvert. Indikator-indikator tersebut terdiri dari tujuh komponen,

yaitu:

a. Aktivitas (activity)

Orang yang berkepribadian ekstrovert pada umumnya aktif dan energik,

menyukai semua aktivitas fisik termasuk kerja keras dan latihan, bergerak dengan

cepat dari aktivitas yang satu ke aktivitas yang lain dan mengejar berbagai

kepentingan dan minat berbeda-beda. Orang yang berkepribadian introvert

cenderung tidak aktif secara fisik, lesu, mudah letih, lebih santai dan lebih

menyukai hari libur yang tenang dan penuh istirahat.

b. Kemampuan bergaul (sociability)

Orang yang berkepribadian ekstrovert cenderung menyukai kegiatan

sosial, suka mencari teman, pesta, mudah bergaul dan merasa senang berada di

keramaian. Orang yang berkepribadian introvert lebih menyukai beberapa teman
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khusus saja, menyenangi kegiatan yang menyendiri seperti membaca, merasa sulit

mencari hal-hal yang hendak dibicarakan dengan orang lain dan cenderung

menarik diri dari kontak-kontak sosial.

c. Penurutan dorongan hati (impulsiveness)

Orang yang berkepribadian ekstrovert cenderung bertindak tanpa

dipikirkan terlebih dahulu (spontan), membuat keputusan terburu-buru, gegabah

dan tidak berpendirian tetap. Orang yang berkepribadian introvert

mempertimbangkan berbagai masalah dengan sangat hati-hati dan banyak

pertimbangan sebelum membuat keputusan, teratur, merencanakan kehidupan

mereka lebih dahulu dan berpikir sebelum bicara.

d. Pernyataan perasaan (expressiveness)

Orang yang berkepribadian ekstrovert cenderung lebih memperlihatkan

emosinya ke arah luar dan secara terbuka seperti kemarahan, ketakutan, kecintaan

dan kebencian. Orang yang berkepribadian introvert sangat pandai menguasai

diri, tenang, tidak memihak, dan pada umumnya terkontrol dalam menyatakan

pendapat dan perasaan.

e. Pengambilan resiko (risk taking)

Orang yang berkepribadian ekstrovert menyukai kegiatan yang

memberikan tantangan, kurang menghiraukan konsekuensi yang mungkin

merugikan dan berani mengambil resiko. Orang yang berkepribadian introvert
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menyukai keakraban dan hal-hal yang dirasa aman serta tidak suka mengambil

resiko.

f. Kedalaman berpikir (reflectiveness)

Orang yang berkepribadian ekstrovert dalam bekerja lebih tertarik untuk

melakukan berbagai hal daripada memikirkan hal-hal tersebut. orang yang

berkepribadian ekstrovert cenderung memiliki pola pikir terarah dan praktis.

Orang yang berkepribadian introvert memiliki pola pikir yang bersifat teoritis,

cenderung tertarik pada ide-ide, diskusi, spekulasi, suka berpikir dan introspeksi.

g. Tanggung jawab (responsibility)

Orang yang berkepribadian ekstrovert cenderung bertanggung jawab

terhadap tindakan dan pekerjaannya. Orang yang berkepribadian introvert

cenderung kurang bertanggung jawab terhadap tindakan dan pekerjaannya.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa terdapat  dua tipologi kepribadian yang

banyak digunakan saat ini yaitu ekstrovert dan introvert. Kepribadian ekstrovert

merupakan salah satu tipe kepribadian yang memiliki kecenderungan untuk

mengarahkan kepribadian lebih banyak ke luar daripada ke dalam dirinya dan

lebih dipengaruhi oleh faktor-faktor yang ada di luar dirinya. Orang yang

berkepribadian introvert merupakan salah satu tipe kepribadian yang memiliki

kecenderungan untuk menarik diri dari interaksi sosial dan lebih menunjukkan

sifat yang lebih mengarah pada pikiran-pikiran dan pengalamannya sendiri.

C. REMAJA



34

1. Definisi Remaja

Istilah “adolescence” atau remaja berasal dari kata Latin (adolescere)

(kata bendanya adolescentia yang berarti remaja) yang berarti “tumbuh” atau

“tumbuh menjadi dewasa”. Bangsa primitif demikian pula orang-orang zaman

purbakala memandang masa puber dan masa remaja tidak berbeda dengan

periode-periode lain dalam rentang kehidupan, anak dianggap sudah dewasa

apabila sudah mampu mengadakan reproduksi. Istilah adolescenceseperti yang

dipergunakan saat ini, mempunyai arti yang lebih luas, mencakup kematangan

mental, emosional, sosial, dan fisik (Hurlock, 2002).

Definisi remaja dalam ilmu kedokteran dan ilmu-ilmu lain yang terkenal

(seperti Biologi dan ilmu faal) adalah suatu tahap perkembangan fisik, yaitu masa

alat-alat kelamin manusia mencapai kematangannya.

Salzman dan Pikunas (dalam Yusuf, 2007) berpendapat bahwa masa

remaja ditandai dengan (1) berkembangnya sikap dependen kepada orang tua ke

arah independen, (2) minat seksualitas; dan (3) kecenderungan untuk merenung

atau memperhatikan diri sendiri, nilai-nilai etika, dan isu-isu moral.

Pada tahun 1974, WHO memberikan definisi tentang remaja yang lebih

bersifat konseptual. Definisi remaja tersebut dikemukakan dalam tiga kriteria,

yaitu biologis, psikologis, dan sosial ekonomi, sehingga secara lengkap definisi

tersebut berbunyi sebagai berikut (Sarwono, 2011)

Remaja adalah suatu masa dimana:
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a. Individu berkembang dari saat pertama kali ia menunjukkan tanda-tanda

seksual sekundernya sampai saat ia mencapai kematangan seksual.

b. Individu mengalami perkembangan psikologis dan pola identifikasi dari

kanak-kanak menjadi dewasa.

c. Terjadi peralihan dari ketergantungan sosial-ekonomi yang penuh kepada

keadaan yang relative lebih mandiri.

Definisi ini makin berkembang ke arah yang lebih konkret operasional

pada tahun berikutnya. WHO menetapkan batas usia 10-20 tahun sebagai usia

remaja. WHO membagi kurun usia tersebut dalam 2 bagian, yaitu remaja awal

10-14 tahun dan remaja akhir 15-20 tahun.

Beberapa penulis Indonesia tetap berpendapat bahwa remaja adalah suatu

masa transisi dari masa anak-anak ke masa dewasa, yang ditandai dengan

perkembangan biologis, psikologis, moral, agama, kognitif, dan sosial.

Di kalangan pakar psikologi perkembangan (termasuk Indonesia), yang

banyak dianut adalah pendapat Hurlock (2002) yang membagi masa remaja

menjadi masa remaja awal (13 hingga 16 atau 17 tahun) dan masa remaja akhir

(16 atau 17 tahun hingga 18 tahun). Masa remaja awal dan akhir tersebut

dibedakan karena pada masa remaja akhir individu telah mencapai transisi

perkembangan yang lebih mendekati masa dewasa.

Hurlock (2002) mengemukakan bahwa awal masa remaja biasanya disebut

sebagai “usia belasan”, kadang-kadang bahkan disebut “usia belasan yang tidak

menyenangkan”. Remaja yang lebih tua sebenarnya masih tergolong “anak
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belasan tahun” sampai ia mencapai usia dua puluh satu tahun. Istilah belasan

tahun yang secara popular dihubungkan dengan pola perilaku khas remaja muda

jarang dikenakan pada remaja yang lebih tua. Biasanya disebut “pemuda” atau

“pemudi,” atau malahan disebut “kawula muda,” yang menunjukkan bahwa

masyarakat belum melihat adanya perilaku yang matang selama awal masa

remaja.

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa masa remaja

adalah masa peralihan dari masa anak-anak menuju kedewasaan yang disertai

dengan pertumbuhan dan perkembangan fisik dan psikis yang berlangsung sangat

cepat.

2. Dinamika Remaja Yang Tinggal Di Panti Asuhan

Setiap individu akan melewati beberapa tahapan perkembangan, salah

satunya adalah masa remaja awal. Menurut Yusuf (2007) masa remaja awal

merupakan masa yang ditandai oleh sifat-sifat negatif pada remaja sehingga

seringkali masa ini disebut masa negatif dengan gejalanya seperti tidak tenang,

kurang suka bekerja, pesimistik dan sebagainya. Keluarga memiliki peranan yang

sangat penting dalam membantu remaja melewati masa-masa negatif tersebut,

sehingga anak dapat mengembangkan pribadinya ke arah yang positif. Melalui

perawatan dan perlakuan yang baik dari orang tua, anak dapat memenuhi

kebutuhan-kebutuhan dasarnya, baik fisik-biologis maupun sosiopsikologisnya.

Kenyataannya tidak semua anak dapat merasakan kondisi lingkungan

keluarga yang penuh kasih sayang dan rasa aman ini. Menurut Hartini (2011)
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beberapa peristiwa seperti kematian atau perceraian orang tua, kemiskinan,

keluarga tidak harmonis, keluarga broken dan sebagainya dapat menyebabkan

hilangnya fungsi keluarga, sehingga anak harus rela terlepas dari rengkuhan kasih

sayang orang tua atau kadang harus menjalani kerasnya kehidupan sendiri tanpa

keluarga. Salah satu kondisi tertentu inilah yang dapat menyebabkan seseorang

berada dalam sebuah lembaga yang bernama panti asuhan (dalam Mazaya &

Supradewi, 2011).

Walaupun panti asuhan berperan sebagai pengganti orang tua, tetap saja

ada beberapa hal yang berbeda dengan keluarga. Perbedaan itu adalah jumlah

anggota keluarga yang besar dan tidak memiliki hubungan darah. Jumlah

pengasuh yang berperan sebagai orang tua tidak sebanding dengan jumlah “anak”

nya, “orang tua” yang berganti-ganti dan sebagainya. Hal ini mengakibatkan

kualitas perhatian akan berkurang karena banyaknya anak yang harus

diperhatikan, pola asuh yang cenderung otoriter dan penerapan disiplin yang

keras, anak kurang dapat berekspresi, setiap anak diperlakukan sama, kebutuhan-

kebutuhan khususnya sebagai individu yang unik kurang diperhatikan (Dinas

Sosial, 1985). Menurut hasil penelitian Hartini (2011) anak panti asuhan

cenderung mempunyai kepribadian yang inferior, pasif, apatis, menarik diri,

mudah putus asa, penuh dengan ketakutan dan kecemasan sehingga anak panti

asuhan akan sulit menjalin hubungan sosial dengan orang lain (dalam

Gandaputra, 2009).
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Vasta, Haith, dan Miller (dalam Damayanti, 2007) menggambarkan

remaja yang tinggal di panti asuhan tidak mendapatkan rasa aman yang

seharusnya di dapatkan dari orangtua, kurang memiliki kesempatan untuk

membina hubungan dengan orang lain, menunjukkan sikap menghindar, menarik

diri, tidak bersahabat dengan orang lain, dan menunjukkan adanya ketergantungan

terhadap pengasuh bila tinggal sejak lahir di panti asuhan.

Sahuleka (dalam Lusiawati, 2013) menjelaskan bahwa kehidupan dipanti

asuhan memungkinkan remaja mengalami penurunan emosi yang mengakibatkan

gangguan kepribadian. Di panti asuhan juga sering ditemui kurangnya stimulasi

emosional dan intelektual serta kehidupan yang rutin dan kaku, juga perlakuan

yang bersifat masal. Keadaan ini dapat menghambat perkembangan emosi dan

intelektual mereka serta dapat menghilangkan atau mematikan inisiatif anak.

Hartini (2011) menggambarkan bahwa keinginan remaja panti asuhan

untuk mendapatkan teman dan orang-orang dekat yang bisa berhubungan secara

hangat dan harmonis belum terpenuhi secara baik. Hal ini dikarenakan di panti

asuhan remaja belum menemukan orang yang dapat dijadikan panutan dan teman

berkomunikasi yang baik. Remaja membutuhkan dorongan dan dukungan agar

motovasi berprestasi remaja dapat berkembang dengan baik. Kenyataannya

lingkungan panti asuhan kurang memberikan motivasi kepada remaja. Remaja

yang tinggal di panti asuhan belum mendapatkan pengganti fungsi keluarga yang

sebenarnya. Aturan-aturan yang berlaku di panti asuhan terlalu kaku dan kurang

memperhatikan pemenuhan kebutuhan psikologis dan sosial para penghuninya.
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Kebahagiaan akan timbul jika kebutuhan-kebutuhan remaja yang tinggal di panti

asuhan tersebut terpenuhi. (dalam Damayanti, 2007).

Terpenuhinya kebutuhan psikologis remaja yang tinggal di panti asuhan

dapat menimbulkan keseimbangan dan keutuhan integrasi pribadi. Remaja yang

tinggal di panti asuhan dapat merasa gembira, menjadi orang yang produktif.

Tidak terpenuhinya kebutuhan psikologis remaja yang tinggal di panti asuhan

dapat menimbulkan tidak adanya kepuasan dalam hidup. Mereka dapat

mengalami frustasi dan hal ini dapat mempengaruhi perkembangan remaja yang

tinggal di panti asuhan tersebut.

D. Kerangka Berpikir

Teori utama dalam penelitian ini mengacu kepada teori Diener untuk

subjective well-being dan teori Eysenck untuk untuk kepribadian.

Masa remaja merupakan masa yang labil penuh dengan gejolak kejiwaan

dan problematika karena adanya ketidakstabilan emosi dan perasaan yang

diistilahkan sebagai masa storm and stress (Mappiare, 1982). Remaja mengalami

suatu masa dimana ketegangan emosi meninggi, terutama karena berada dibawah

tekanan sosial dan menghadapi kondisi baru. Masa remaja merupakan puncak

emosionalitas, yaitu perkembangan emosi yang tinggi. Menurut Saarni (Santrock,

2007) di masa remaja, individu cenderung lebih menyadari siklus emosionalnya.

Remaja juga lebih memahami kemampuan mengkomunikasikan emosi-emosinya.
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Pergolakan emosi yang terjadi pada remaja tidak terlepas dari bermacam-

macam pengaruh seperti lingkungan tempat tinggal, keluarga, dan aktivitas-

aktivitas yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Perasaan remaja sangat

peka, mudah tersinggung, cara berpikir remaja lebih dikuasai oleh

emosionalitasnya. Bentuk-bentuk emosi yang sering tampak pada remaja antara

lain marah, malu, takut, cemas, sedih, gembira, cemburu, ingin tahu (Mappiare,

1982).

Umumnya remaja belum dapat mengontrol emosi negatif dengan baik dan

dalam bertingkah laku masih sangat dikuasai oleh emosinya. Rasa sedih

merupakan sebagian emosi yang sangat menonjol dalam masa remaja. Remaja

sangat peka terhadap ejekan-ejekan. Jika remaja mampu mengatasi perubahan

emosi yang terjadi sangat cepat ini, maka remaja tersebut akan merasakan lebih

sedikit emosi-emosi negatif. Meskipun emosi remaja seringkali sangat kuat, tidak

terkendali dan tampaknya irrasional, tetapi pada umumnya dari tahun ke tahun

terjadi perbaikan perilaku emosional (Hurlock, 1980).

Pada saat melewati masa remaja ini, perhatian, kasih sayang, dan

pengertian orang tua sangat dibutuhkan agar remaja terhindar dari masalah

psikologis yang mungkin timbul pada masa ini. Remaja yang memperoleh kasih

sayang dan kehangatan yang cukup dari kedua orang tua akan mampu melewati

masa perkembangannya dengan baik, merasakan lebih banyak emosi positif dan

memilki kepuasan dalam hidup, namun beberapa remaja terpaksa harus berpisah

dengan kedua orang tuanya karena beberapa alasan seperti seperti kematian atau
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perceraian orang tua, kemiskinan, keluarga tidak harmonis, keluarga broken dan

sebagainya dapat menyebabkan orang tua tidak dapat menjalankan fungsinya

mengasuh anak, sehingga anak ditempatkan di panti asuhan (Hartini, dalam

Mazaya & Supradewi, 2011).

Perpisahan dengan orang tua menyebabkan remaja kehilangan sumber

pemenuhan kasih sayang. Remaja akan merasakan kerinduan dan merasa sedih

ketika teringat dengan orang tua. Meskipun di panti asuhan ada pengasuh yang

berperan sebgai pengganti orang tua, namun kasih sayang yang diberikan tidaklah

sama. Banyaknya jumlah anak asuh yang harus diperhatikan di panti asuhan dan

sedikitnya jumlah pengasuh menyebabkan kurangnya pemenuhan kebutuhan

psikologis, yaitu kasih sayang pada remaja yang tinggal di panti asuhan. Hal ini

akan menyebabkan munculnya emosi-emosi negatif seperti perasaan hampa,

merasa tidak memiliki tujuan hidup, merasa tidak berarti dan bosan.

Di usia yang masih belum mencapai kematangan emosi, remaja yang

banyak merasakan perasaan-perasaan negatif akibat tidak terpenuhinya kebutuhan

psikologis ini akan merasa tidak bahagia. Sesuai dengan pendapat Hurlock (2002)

bahwa masa remaja biasanya disebut sebagai usia belasan yang tidak

menyenangkan. Perasaan tidak bahagia tersebut akan menyebabkan remaja yang

tinggal di panti asuhan mengalami tekanan psikologis.

Penelitian yang dilakukan di Namibia Afrika Selatan oleh Casares,

Thombs, dan Rousseau (dalam Yuniana, 2013) mengenai keadaan anak atau

remaja yang yatim piatu, ditemukan bahwa lebih dari 19 anak dan remaja yatim
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piatu mengalami gangguan kesehatan mental dan mengalami tekanan psikologis,

rentan terhadap depresi yang terjadi diantara satu dari enam anak dan remaja.

Kesepian datang ke anak-anak dan remaja yang yatim piatu.

Remaja yang yatim piatu pada umumnya memiliki perasaan kesepian,

merasa kurang mendapatkan kasih sayang karena tidak memperoleh kasih sayang

dari orang tua yang sesungguhnya. Orang yang menderita kesepian sering

mengalami depresi dan antisosial. Depresi memiliki efek yang sangat besar pada

kepuasan hidup. Remaja yang mengalami depresi akan mengganggu keberhasilan

dalam melalui transisi dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa.

Ketiadaan orang tua dan perubahan pola hidup di panti asuhan akan

menimbulkan emosi-emosi negatif bagi remaja. Emosi merupakan bagian dari

subjective well-being karena mencerminkan reaksi seseorang terhadap peristiwa

yang menunjukkan bahwa hidup berjalan sesuai atau tidak sesuai dengan yang

diharapkan. Meenurut Andrews, dkk (dalam Yuniana, 2013) subjective well-being

adalah evaluasi subjektif masyarakat terhadap kehidupan dan termasuk konsep-

konsep seperti kepuasan hidup, emosi menyenangkan, pemenuhan perasaan, serta

tingkat emosi menyenangkan.

Remaja yang lebih sering merasakan emosi yang menyenangkan akan

mengevaluasi hidupnya secara positif sehingga memiliki tingkat subjective well-

being yang tinggi, sebaliknya remaja yang lebih sering merasakan emosi yang

tidak menyenangkan akan mengevaluasi hidupnya secara negatif sehingga

memiliki tingkat subjective well-being yang lebih rendah. Masing-masing remaja



43

memiliki tingkat afek negatif dan afek positif serta tingkat kepuasan hidup yang

berbeda-beda yang dipengaruhi oleh tipe kepribadian yang dimilikinya.

Eysenck (dalam Feist & Feist, 2010) mengatakan bahwa orang-orang

ekstrovert mempunyai karakteristik utama, yaitu kemampuan bersosialisasi dan

sifat impulsif, senang bercanda, penuh gairah, cepat dalam berpikir, optimis, serta

sifat-sifat lain yang mengindikasikan orang-orang yang menghargai hubungan

mereka dengan orang lain. Sedangkan orang-orang introvert mempunyai

karakteristik pendiam, pasif, tidak terlalu bersosialisasi, hati-hati, tertutup, penuh

perhatian, pesimistis, damai, tenang, dan terkontrol.

Individu berkepribadian ekstrovert memiliki kemampuan bersosialisasi

dan kemampuan beradaptasi yang lebih baik dibandingkan dengan individu

berkepribadian introvert, sehingga memiliki lebih banyak teman dan memiliki

kesempatan membentuk hubungan positif dengan orang lain yang memungkinkan

untuk lebih sering mengalami afek positif. Remaja yang tinggal di panti asuhan

yang berkepribadian ekstrovert akan lebih mudah untuk bersosialisasi dan

akhirnya akan lebih mudah mendapatkan teman di lingkungan panti asuhan yang

masih baru, sedangkan remaja yang tinggal di panti asuhan yang berkepribadian

ekstrovert memiliki sifat menutup diri sehingga memiliki sedikit teman dan akan

merasa terasing dilingkungan panti asuhan.

Remaja yang memiliki lebih banyak teman akan lebih sering merasakan

emosi positif karena lebih memungkinkan terjadinya lebih banyak timbal balik

dari lingkungan sosial sehingga memunculkan afek positif. Sedangkan remaja
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yang tinggal di panti asuhan yang berkepribadian introvert akan lebih banyak

menghabiskan waktu untuk menyendiri, sehingga hanya terjadi sedikit kontak

sosial dengan teman yang menyebabkan kurangnya kedekatan dengan sesama

penghuni panti asuhan dan sedikit merasakan afek positif.

Kepribadian orang berbeda-beda, maka penilaian hidup pun menjadi

berbeda bagi tiap individu. Orang yang memiliki kepribadian ekstrovert pada

umumnya memiliki tingkat kebahagiaan dan kepuasan hidup yang lebih tinggi.

Tipe kepribadian ekstrovert dan introvert menyatakan adanya perbedaan-

perbedaan reaksi terhadap lingkungan, sekaligus menggambarkan keunikan

individu dalam bertingkah laku terhadap suatu stimulus. Individu berkepribadian

ekstrovert yang memiliki sifat santai dan optimis akan merespon sebuah masalah

sebagai suatu tantangan yang harus dilewati, sedangkan orang introvert yang

memiliki sifat serius dan pesimis, akan merespon suatu masalah sebagai sebuah

beban yang sangat berat. Perbedaan reaksi individu ekstrovert dan introvert

terhadap stimulus inilah yang menyebabkan individu ekstrovert lebih sering

merasakan afek positif dan kepuasan hidup daripada individu introvert.

Mappiare (1982) mengemukakan bahwa penampakan rasa gembira

memang berbeda diantara para remaja, yang mungkin dipengaruhi oleh tipe

kepribadian masing-masing. Remaja yang ekstrovert akan lebih tampak perasaan

gembiranya dibandingkan dengan remaja yang introvert. Perbedaan penampakan

rasa gembira antara individu yang ekstrovert dan individu yang introvert mungkin

di pengaruhi oleh sifat-sifat dasar yang dimiliki masing-masing tipe kepribadian
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tersebut. Orang yang berkepribadian ekstrovert dalam menyatakan perasaan lebih

bersifat terbuka daripada orang yang berkepribadian introvert. Hal ini yang

menyebabkan perbedaan penampakan rasa gembira pada individu yang

berkepribadian ekstrovert dan introvert.

Myers (dalam Laney, 2002) menjelaskan bahwa kebahagiaan adalah

sesuatu yang dapat diraih dengan memiliki tiga karakteristik percaya diri, optimis,

dan ekstroversi. Ia melandaskan kesimpulan berdasarkan penelitian yang

membuktikan bahwa orang yang ekstrovert lebih bahagia. Orang-orang introvert

tidak menggambarkan kebahagiaan dengan cara yang sama. Jadi orang yang

introvert dianggap sebagai orang-orang yang tidak bahagia.

Penelitian subjective well-being yang dilakukan DeNeve dan Cooper

(dalam Libran, 2006) menunjukkan tentang hubungan antara kepribadian dan dua

dimensi subjective well-being. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa

kepribadian merupakan salah satu prediktor utama subjective well-being. Jadi,

kepribadian merupakan faktor yang memiliki pengaruh yang paling besar

terhadap subjective well-being, sehingga penting menggunakan faktor kepribadian

untuk membandingkan tingkat subjective well-being antara individu dengan

kecenderungan tipe kepribadian ekstrovert dan individu dengan kecenderungan

tipe kepribadian introvert.

E. Hipotesis
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Hipotesis dalam penelitian ini adalah ada perbedaan tingkat subjective

well-being berdasarkan tipe kepribadian ekstrovert dan introvert pada remaja yang

tinggal di panti asuhan Amanaha Yayasan Kesatuan Wanita Islam Pekanbaru


