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BAB II 

KONSEP TINGKAT KEBAHAGIAAN PADA REMAJA  

DI PANTI ASUHAN 

2.1.Konsep Kebahagiaan 

Sebagai makhluk sosial, manusia dalam melakukan proses interaksi dengan 

lingkungannya dapat dipastikan pernah mengalami saat dimana ia merasa sangat 

marah, jengkel, muak muak terhadap perlakuan orang yang dinilainya tidak adil, 

tidak pantas, atau tidak pada tempatnya. Pada saat yang lain, ia merasa bahagia, 

tenteram, atau puas berkat adanya faktor-faktor tertentu yang membuatnya 

demikian (Hude, 2006: 14).  

Menurut James emosi adalah keadaan jiwa yang menampakkan diri dengan 

sesuatu perubahan yang jelas pada tubuh. Emosi setiap orang adalah 

mencerminkan keadaan jiwanya, yang akan tampak secara nyata pada perubahan 

jasmaninya (Safaria, 2009: 11). 

Menurut Goleman (1997) emosi adalah suatu keadaan yang terangsang dari 

organisme mencakup perubahan-perubahan yang disadari, yang mendalam 

sifatnya, dan perubahan perilaku. Emosi merupakan keadaan yang ditimbulkan 

oleh situasi tertentu. Emosi cenderung terjadi dalam kaitannya dengan perilaku 

yang mengarah (approach) atau menyingkir (avoidance) terhadap sesuatu. 

Perilaku tersebut pada umumnya disertai adanya ekspresi kejasmanian sehingga 

orang lain dapat mengetahui bahwa seseorang sedang mengalami emosi (Safaria, 

2009: 12). 

Menurut Gohm dan Clore (2002) Pada dasarnya emosi manusia dibagi 

menjadi dua kategori umum jika dilihat dari dampak yang ditimbulkannya. 

Kategori pertama adalah emosi positif atau biasa disebut dengan afek positif. 

Emosi positif memberikan dampak yang menyenangkan dan menenangkan. 

Macam dari emosi positif ini seperti tenang, santai, rileks, gembira, lucu, haru, 

dan senang. Ketika kita merasakan emosi positif ini, kita pun akan merasakan 

keadaan psikologis yang positif (Safaria, 2009: 13). 

Kategori kedua adalah emosi negatif atau afek negatif. Ketika kita merasakan 

emosi negative ini maka dampak yang kita rasakan adalah negative, tidak 
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menyenangkan dan menyusahkan. Macam dari emosi negatif diantaranya sedih, 

kecewa, putus asa, depresi, tidak berdaya, frustasi, marah, dendam, dan 

sebagainya (Safaria, 2009: 13). 

Nikmat terbesar adalah kebahagiaaan, keteguhan hati dan ketenangan hati. 

Kebahagiaan hati akan melahirkan keteguhan, produktifitas dan keterbukaan. 

Kebahagiaan adalah seni yag dapat dipelajari. Orang yang mengetahui cara 

mendapatkannya, pasti mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupannya dan selalu 

merasakan nikmat yang ada padanya. Modal utama untuk mendapatkan 

kebahagiaan adalah kesabaran dan tidak terpengaruh oleh hal-hal yang tidak 

berguna (El-Bahdal, 2010: 137). 

2.1.1. Pengertian Kebahagiaan 

Secara etimologis “kebahagiaan” berasal dari kata “bahagia”. Dalam Kamus 

Besar Bahasa Indonesia “bahagia” merupakan keadaan atau perasaan senang dan 

tenteram (bebas dr segala yg menyusahkan), beruntung, berbahagia. Sedangkan, 

“kebahagiaan” merupakan kesenangan dan ketenteraman hidup (lahir batin), 

keberuntungan, kemujuran yg bersifat lahir batin. (http://kbbi.web.id/bahagia) 

Menurut Seligman (2005) kebahagiaan merupakan konsep yang mengacu 

pada emosi positif yang dirasakan individu serta aktivitas-aktivitas positif yang 

disukai oleh individu tersebut. Kebahagian merupakan sebongkah perasaan yang 

dapat dirasakan berupa perasaan senang, tentram, dan memiliki kedamaian. 

Kebahagiaan merupakan konsep yang luas, seperti emosi positif atau 

pengalaman yang menyenangkan, rendahnya mood yang negatif, dan memiliki 

kepuasan hidup yang tinggi (Diener, Lucas, Oishi, 2005).  

Menurut Diener dan Larsen (1984) Seseorang dikatakan memiliki 

kebahagiaan yang tinggi jika mereka merasa puas dengan kondisi hidup mereka, 

sering merasakan emosi positif dan jarang merasakan emosi negatif, selain itu 

kebahagiaan juga dapat timbul karena adanya keberhasilan individu dalam 

mencapai yang menjadi dambaannya, dan dapat mengolah kekuatan dan 

keutamaan yang dimiliki dalam kehidupan sehari-hari, serta dapat merasakan 

sebuah keadaan yang menyenangkan (Edington, 2005). 
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Kebahagiaan merupakan emosi positif pada individu, sebuah keadaan dimana 

seorang individu dalam keadaan mood negatif yang rendah dan memiliki 

kepuasan hidup yang tinggi. Bahagia pada seseorang berarti memiliki perasaan 

baik, senang dan memiliki waktu yang baik. Sehingga individu tersebut dapat 

merasakan sebuah pengalaman yang menyenangkan. 

2.1.2. Aspek-aspek Kebahagiaan 

Menurut Seligman (2005), terdapat lima aspek utama yang dapat menjadi 

sumber kebahagiaan sejati, sebagai berikut. 

1) Terjalinnya hubungan positif dengan orang lain 

Hubungan positif atau positive relationship bukan sekedar memiliki 

teman, pasangan, ataupun anak, tetapi dengan menjalin hubungan yang positif 

dengan individu yang ada di sekitar. 

2) Keterlibatan Penuh 

Keterlibatan penuh bukan hanya pada karier, tetapi juga dalam aktivitas 

lain seperti hobi dan aktivitas bersama keluarga. Dengan melibatkan diri secara 

penuh, bukan hanya fisik yang beraktivitas, tetapi hati dan pikiran juga turut serta 

dalam aktivitas tersebut.   

3) Penemuan Makna dalam Keseharian 

Dalam keterlibatan penuh dan hubungan positif dengan orang lain tersirat 

satu cara lain untuk dapat bahagia, yakni menemukan makna dalam apapun yang 

dilakukan. 

4) Optimise yang Realistis 

Orang yang optimis ditemukan lebih bahagia. Mereka tidak mudah cemas 

karena menjalani hidup dengan penuh harapan. 

5) Resiliensi  

Orang yang berbahagia bukan berarti tidak pernah mengalami 

penderitaan.karena kebahagiaan tidak bergantung pada seberapa banyak peristiwa 

menyenangkan yang dialami, melainkan sejauh mana seseorang memiliki 

resiliensi, yakni kemampuan untuk bangkit dari peristiwa yang tidak 

menyenangkan sekalipun. 
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2.1.3. Faktor Kebahagiaan 

Kebahagiaan (happiness) menjadi isu sentral yang didiskusikan dalam 

psikologi positif. Terdapat banyak penelitian yang telah dilakukan untuk mengkaji 

faktor-faktor yang berperan dalam kebahagiaan. Faktor-faktor kebahagiaan 

dibedakan menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal, yaitu sebagai 

berikut. 

2.1.2.1 Faktor Internal 

Faktor internal kebahagiaan menurut Seligman (2005) adalah sebagai berikut. 

1) Kepuasan akan Masa Lalu 

Emosi tentang kepuasan akan masa lalu mulai dari perasaan lega, kedamaian, 

kebanggaan, dan kepuasan sampai dengan kemarahan yang penuh dendam 

sepenuhnya ditentukan oleh pikiran tentang masa lalu. 

2) Optimisme akan Masa Depan 

Emosi positif mengenai masa depan mencakup keyakinan (faith), kepercayaan 

(trust), kepatian (confidence), harapan dan optimisme. Optimisme dan harapan 

memberikan daya tahan yang lebih baik dalam menghadapi depresi ketika 

musibah datang menimpa. Orang yang optimistis percaya bahwa peristiwa baik 

yang telah dialami akan meningkatkan kwalitas diri pada setiap hal yang 

dilakukan, sedangkan orang yang pesimistis meyakini bahwa peristiwa baik yang 

telah dialami terjadi akibat faktor tertentu.  

3) Kebahagiaan pada Masa Sekarang 

Kebahagiaan masa sekarang terdiri atas berbagai keadaan yang sangat berbeda 

dengan kebahagiaan pada masa lalu dan masa depan. Kebahagiaan pada masa 

sekarang mencakup dua hal yang sangat berbeda, yaitu sebagai berikut. 

a) Kenikmatan (Pleasure) 

Kenikmatan merupakan kesenangan yang memiliki komponen indrawi yang 

jelas dan komponen emosi yang kuat, hal tersebut disebut sebagai perasaan-

perasaan dasar (raw feels). Hal tersebut bersifat sementara dan hanya sedikit 

melibatkan pikiran, atau malah tidak sama sekali. Kenikmatan dikelompokkan ke 

dalam 3 intensitas, yaitu sebagai berikut. 
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(1) Intensitas tinggi 

Perasaan yang menggambarkan kenikmatan intensitas tinggi antara lain 

rapture, bliss, ectasy, thrill, hilarity, euphoria, kick, buzz, elation dan excitement. 

(2) Intensitas sedang 

Perasaan yang menggambarkan kenikmatan intensitas sedang antara lain 

ebullience, sparkle, vigor, glee, mirth, gladness, good cheer, enthusiasm, 

attraction, dan fun. 

(3) Intensitas rendah 

Perasaan yang menggambarkan kenikmatan intensitas rendah antara lain 

comfort, harmony, amusement, satiation, dan relaxation. 

b) Gratifikasi (Gratification) 

Gratifikasi merupakan perasaan yang datang dari kegiatan-kegiatan yang 

disukai tetapi tidak disertai dengan perasaan dasar. Gratifikasi membuat kita 

terlibat sepenuhnya dalam kegiatan yang dilakukan. Gratifikasi bertahan lebih 

lama daripada kenikmatan dan melibatkan lebih banyak pemikiran serta 

interpretasi. 

2.1.2.2 Faktor Eksternal                                                                      

Adapun faktor kebahagiaan eksternal menurut Seligman (2005: 65-79) adalah 

sebagai berikut. 

1) Harta 

Terdapat banyak data tentang pengaruh kekayaan dan kemiskinan terhadap 

kebahagiaan. Pada tingkatan paling umum, para peneliti membandingkan 

kesejahteraan subjektif rata-rata orang-orang yang tinggal di Negara kaya 

dengan orang-orang yang tinggal di Negara miskin. Namun, penilaian 

seseorang terhadap uang akan memengaruhi kebahagiaannya, lebih 

daripada uang itu sendiri. 

2) Pernikahan 

Pernikahan terkadang dicerca sebagai belenggu dan terkadang dipuji 

sebagai kenikmatan abadi. Tak satu pun dari kedua penggambaran itu tepat 

sasaran. Namun, secara keseluruhan, data-data lebih mendukung 

penggambaran kedua. Tidak seperti uang, yang hanya sedikit 

pengaruhnya, pernikahan sangat erat hubungannya dengan kebahagiaan. 
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Pusat Riset Opini Nasional Amerika Serikat melakukan survey 35.000 

warga Amerika 30 tahun terakhir; 40% dari orang yang menikah 

mengatakan mereka “sangat bahagia”, sedangkan hanya 24% dari orang 

yang tidak menikah, bercerai, berpisah, dan ditinggal mati pasangan yang 

mengatakan “sangat bahagia” 

3) Kehidupan sosial 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Martin Seligman dan Ed Diener 

menemukan bahwa semua orang (kecuali satu) yang termasuk dalam 10% 

orang yang paling berbahagia sedang terlibat dalam sebuah hubungan 

romantisme. Orang yang sangat bahagia jauh berbeda dengan rata-rata 

orang dan orang yang tidak bahagia, yaitu mereka menjalani kehidupan 

sosial yang kaya dan memuaskan. Orang-orang yang sangat bahagia paling 

sedikit menghabiskan waktu untuk sendirian dan lebih banyak 

bersosialisasi. Berdasarkan penelitian itupun mereka mendapat nilai 

tertinggi dalam berinteraksi. 

4) Usia 

Banyak kajian yang membahas tentang hubungan antara bertambahnya 

usia dengan kebahagiaan. Penelitian yang dilakukan terhadap 60.000 

orang dewasa dari 40 negara membedakan kebahagiaan dalam tiga bagian: 

1) kepuasan hidup, kepuasan hidup meningkat seiring dengan 

bertambahnya usia; 2) afek menyenangkan, bertambahnya usia membuat 

afek ini sedikit melemah; 3) afek tidak menyenangkan atau afek negatif 

tidak berubah. Yang mengalami perubahan adalah intensitas emosional, 

sedangkan perasaan “mencapai puncak tertinggi kehidupan” dan rasa 

“terpuruk dengan penyesalan” akan berkurang sejalan dengan 

bertambahnya usia dan pengalaman hidup (Seligman, 2000). 

5) Kesehatan 

Kesehatan yang baik merupakan kunci menuju kebahagiaan, karena 

kesehatan yang baik biasanya dinilai sebagai segi terpenting dalam 

kehidupan manusia. Namun ternyata, kesehatan objektif yang baik tidak 

begitu berkaitan dengan kebahagiaan, yang terpenting adalah persepsi 

subjektif pribadi terhadap kesehatan dirinya. Berkat kemampuan untuk 
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beradaptasi terhadap penderitaan yang dialami, seseorang bisa menilai 

kesehatan dirinya secara positif bahkan ketika sedang sakit.  

6) Agama 

Dua aliran pendahulu yaitu aliran psikoanalisa dan behaviourisme sering 

mencerca para pemeluk agama. Misalnya Freud berpandangan orang-

orang yang beragama (pemeluk agama) merupakan kumpulan orang-orang 

neurotik, yang mengalami ketakutan terhadap masa depan yang belum 

tentu kebenarannya (hari pembalasan). Ia juga mengatakan agama itu 

hanyalah ilusi, dan perilaku orang-orang yang percaya dengan kebenaran 

agama sebagai perilaku aneh dan tidak masuk akal. Sementara beberapa 

penganut aliran behaviourisme tidak kalah sinisnya dalam memahami para 

pemeluk agama. Menurut mereka kepercayaan manusia kepada Tuhan dan 

ibadah untuk mengagungkan-Nya, disamakan dengan perilaku takhayul 

dari burung dara kelaparan yang secara terus-menerus mengulangi gerakan 

khusus berdasarkan prinsip reinforcement. Oleh karenanya, kehidupan 

beragama seseorang dapat disederhanakan menjadi refleks-refleks dan 

respon-respon yang terkondisi. 

Pandangan-pandangan negatif tentang agama dari kalangan ahli 

psikologi di atas tampaknya tidak dapat bertahan lama, dalam tiga puluh 

tahun terakhir penelitian-penelitian tentang peranan kehidupan beragama 

terhadap kebahagiaan telah berkembang secara massive. Misalnya: orang 

yang religious lebih kecil kemungkinannya terlibat kejahatan, penggunaan 

narkoba, perkelahian, dan bunuh diri. Keluarga yang dibangun atas dasar 

agama relative lebih kondusif dibandingkan keluarga yang dibangun tanpa 

landasan agama. Orang yang beragama relative lebih optimis dalam 

menjalani kehidupan dan mereka lebih memiliki harapan untuk terus 

berkembang. Di Indonesia sendiri berkembang penelitian-penelitian 

tentang pengaruh kehidupan beragama terhadap kebermaknaan hidup dan 

kebahagiaan, hasilnya menunjukkan bahwa semakin tinggi kualitas 

keberagamaan seseorang maka semakin bermakna dan bahagia hidupnya. 
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2.1.4. Kebahagiaan pada Remaja 

Dimasa remaja, individu cenderung lebih menyadari siklus emosionalnya, 

seperti perasaan bersalah karena marah. Kesadaran yang baru ini dapat 

meningkatkan kemampuan mereka dalam megatasi emosi-emosinya. Remaja juga 

lebih terampil dalam menampilkan emosi-emosinya pada orang lain (Saarni dkk., 

2006. Dalam Santrock, 2007: 202).  

Meskipun meningkatnya kemampuan kognitif dan kesadaran diri remaja 

dapat mempersiapkan mereka untuk dapat mengatasi stress dan fluktuasi 

emosional secara lebih efektif, banyak remaja tidak dapat mengelola emosinya 

secara lebih efektif. Sebagai akibatnya, mereka rentan untuk mengalami depresi, 

kemarahan, kurang mampu meregulasi emosinya, yang selanjutnya dapat memicu 

munculnya berbagai masalah seperti kesulitan akademis, penyalahgunaan obat, 

kenakalan remaja, atau gangguan makan (Gumora dan Arsenio, 2002 dalam 

Santrock, 2007: 202). 

Menurut Hall (1904), sudah sejak lama masa remaja dinyatakan sebagai 

masa badai emosional. Namun menurut Rosenblum & Lewis pada (2003), dalam 

bentuknya yang ekstrem, pandangan ini terlalu bersifat stereotip karena remaja 

tidak selalu dalam kondisi “badai dan stress”. Meskipun demikian, tidak dapat 

disangkal bahwa pada masa remaja awal merupakan suatu masa dimana fluktuasi 

emosi (naik dan turun) berlangsung lebih sering. Menurut Steinberg & Levine 

pada (1997), remaja muda dapat merasa sebagai orang yang paling bahagia di 

suatu saat dan kemudian merasa sebagai orang yang paling malang di saat lain. 

Dalam banyak kasus, intensitas dalam emosi remaja agaknya berada di luar 

proporsi dari peristiwa yang membangkitkannya. (Santrock, 2007: 201) 

Reed Larson dan Maryse Richards (1994) menemukan bahwa remaja 

melaporkan emosi yang lebih ekstrem dan berlalu cepat dibandingkan 

orangtuanya. Sebagai contoh, dibandingkan orangtuanya, remaja memiliki 

kecenderungan 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”. Temuan ini cenderung mendukung persepsi 

bahwa remaja memiliki suasana hati yang berubah-ubah. Meurut Larson & 

Lampman-Petraitis (1989), para peneliti juga menemukan bahwa dari kelas lima 
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hingga kelas Sembilan, baik remaja laki-laki maupun remaja perempuan 

mengalami kemunduran sebesar 50 persen dari kondisi “sangat bahagia”. Dalam 

studi ini juga ditemukan bahwa remaja cenderung memiliki suasana hati yang 

sedikit lebih negatif dibandingkan praremaja (Santrock, 2007: 201). 

2.1.5. Kebahagiaan Remaja Berdasarkan Latarbelakang Keluarga 

Menurut Offer dan Church (1991), usia merupakan agen pengikat yang kuat 

pada masa remaja. Remaja lebih banyak menghabiskan banyak waktu bersama 

teman sebaya mereka ketimbang bersama orantua dan keluarga. Walaupun 

demikian, sebagian nilai fundamental remaja tetap lebih dekat dengan kepada 

orang tua mereka dari yang mereka sadari. Menurut Laursen (1996), ketika remaja 

beralih kepada teman sebaya untuk pertemanan dan imitasi, mereka menjadikan 

orangtua sebagai landasan aman (Papalia, 2011: 608).  

Pada kenyataannya, tidak semua remaja mendapatkan rasa aman dari 

orangtua ataupun keluarganya. Karena, ada diantaranya remaja yang harus 

terpisah dengan kedua orang tua ataupun keluarga sebab ditinggal mati oleh 

orangtua, ketidakmampuan ekonomi bahkan diterlantarkan orangtua dan 

keluarganya, sehingga remaja harus tinggal di panti asuhan dan jauh dari 

perlindungan orangtuanya. Hal tersebut dapat berakibat pada ketidakbahagiaan 

remaja. 

 

2.2 Pengertian Panti Asuhan 

Menurut KBBI Panti asuhan adalah rumah tempat memelihara dan merawat 

anak yatim atau yatim piatu (KBBI Online). 

Menurut Depsos RI (2004: 4), Panti Sosial Asuhan anak adalah suatu lembaga 

usaha kesejahteraan sosial yang mempunyai tanggung jawab untuk memberikan 

pelayanan kesejahteraan sosial pada anak terlantar dengan melaksanakan 

penyantunan dan pengentasan anak terlantar, memberikan pelayanan pengganti 

orang tua/wali anak dalam memenuhi kebutuhan fisik, mental dan sosial kepada 

anak asuh sehingga memperoleh kesempatan yang luas, tepat dan memadai bagi 

pengembangan kepribadianya sesuai dengan yang diharapkan sebagai bagian dari 

generasi penerus cita-cita bangsa dan sebagai insan yang akan turut serta aktif 

dalam bidang pembangunan nasional. 

https://id.wikipedia.org/wiki/KBBI
https://id.wikipedia.org/wiki/Kementerian_Sosial_Indonesia
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Maka, Panti Asuhan adalah suatu lembaga pelayanan sosial yang bertanggung 

jawab untuk memlihara, merawat, memberikan bantuan serta kesejahteraan sosial 

terhadap anak yatim piatu, dhuafa dan anak terlantar dengan memberikan 

pelayanan orangtua pengganti sehingga dapat memenuhi kebutuhan fisik, mental 

dan sosial anak agar memperoleh kesempatan luas dan memadai bagi 

pengembangan diri dan lingkungannya.  

Dasar hukum perlindungan anak di Indonesia tercantum dalam UU 

Perlindungan Anak, Pasal 20, dinyatakan bahwa “Negara, Pemerintah, 

Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua berkewajiban dan bertanggung jawab 

terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak. 

Hasil penelitian Kementerian Sosial, Save the Children dan UNICEF pada 

tahun 2006 dan 2007 terhadap 37 panti asuhan di 6 provinsi, memberikan 

gambaran yang komprehensif tentang kualitas pengasuhan dalam panti asuhan di 

Indonesia, sebagai berikut. 

1) Panti asuhan Asuhan lebih berfungsi sebagai lembaga penyedia akses 

pendidikan daripada sebagai lembaga alternatif terakhir pengasuhan anak 

yang tidak dapat diasuh oleh orangtua atau keluarganya. 

2) Sebanyak 90% anak yang tinggal di panti asuhan masih memiliki kedua 

orangtua dan dikirim ke panti asuhan dengan alasan utama untuk 

melanjutkan pendidikan. 

3) Karena lebih dominan sebagai penyedia akses pendidikan, mengakibatkan 

anak harus tinggal lama di panti asuhan sampai lulus SLTA dan harus 

menjalani pembinaan daripada pengasuhan yang seharusnya mereka 

terima dari orangtuanya. 

4) Pengurus panti asuhan tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang 

situasi anak yang seharusnya diasuh di dalam panti asuhan dan 

pengasuhan yang idealnya diterima anak.. 

Secara alamiah, remaja dibesarkan dalam suatu keluarga yang memiliki 

orang tua lengkap sebagai pengasuh utama yang menyediakan berbagai sarana 

dan dukungan bagi perkembangannya. Kematian orang tua merupakan salah satu 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kementerian_sosial&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Save_the_Children
https://id.wikipedia.org/wiki/UNICEF
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kondisi utama yang yang memungkinkan anak pada akhirnya ditempatkan di luar 

keluarga aslinya salah satunya di panti asuhan. Namun telah terjadi pergeseran 

fungsi panti asuhan. Pada awalnya panti asuhan merupakan lembaga untuk 

menampung anak terlantar atau yatim piatu, kini telah berpindah fungsi sebagai 

lembaga penyedia akses pendidikan, karena sekarang remaja yang tinggal di panti 

asuhan diantaranya lebih didominasi oleh anak dengan kedua orangtua ekonomi 

lemah yang tidak mampu untuk menyekolahkan anak-anaknya, sehingga setelah 

menyelesaikan pendidikan hingga Sekolah Menengah Atas (SMA), anak-anak 

yang tinggal di panti asuhan tersebut diharuskan untuk kembali kepada orangtua 

masing-masing 

Hasil penelitian Save The Children bekerja sama dengan departemen 

Sosial yang diterbitkan tahun 2008 menemukan beberapa fakta penting mengenai 

kondisi pengasuhan anak di panti asuhan di lima kota di Indonesia yaitu 

(Penelitian Situasi Panti 2006, Depsos RI bersama UNICEF & Save The 

Children), sebagai berikut. 

1) Kurangnya “pengasuhan” di panti/lembaga asuhan anak 

2) Penekanan pada pemberian akses ke pendidikan sebagai tujuan utama 

3) Fokus pemenuhan kebutuhan pada pendidikan, material (makan, tempat 

tinggal, dan biaya pendidikan) 

4) Kurangnya perhatian pada pemenuhan kebutuhan emosional dan 

perkembangan psikososial 

5) Lamanya penempatan sejalan masa sekolah, kadang dengan frekuensi 

pulang yang minim 

6) Perlakuan individual terutama ketika anak punya kondisi khusus atau 

bermasalah (anak bermasalah) 

7) Minimnya jumlah pengasuh full-time 

8) Anak mengasuh dirinya sendiri, orang dewasa merawat panti 

9) Sebanyak 90% anak masih memiliki orangtua. 56% memiliki kedua 

orangtua. 

10) Mengelola anak = mengawasi + disiplin + penggunaan kekerasan 

11) Fokus kerja staf pada kelancaran pengoperasian panti, bukan pada 

tumbuh-kembang anak 
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12) Stigmatisasi sebagai anak terlantar/ditelantarkan, anak keluarga rusak 

2.2.1. Tujuan Panti Asuhan 

Pada dasarnya, didirikannya panti asuhan memiliki tujuan. Tujuan panti 

asuhan menurut Departemen Sosial Republik Indonesia (1997) adalah sebagai 

berikut. 

1) Memberikan pelayanan yang berdasarkan pada profesi pekerja sosial 

kepada anak terlantar dengan cara membantu dan membimbing mereka ke 

arah perkembangan pribadi yang wajar serta mempunyai keterampilan 

kerja, sehingga mereka menjadi anggota masyarakat yang dapat hidup 

layak dan penuh tanggung jawab, baik terhadap dirinya, keluarga dan 

masyarakat. 

2) Penyelenggara pelayanan kesejahteraan sosial anak di panti asuhan 

sehingga terbentuk manusia-manusia yang berkepribadian matang dan 

berdedikasi, mempunyai keterampilan kerja yang mampu menopang 

hidupnya dan hidup keluarganya. Dari uraian di atas dapat disimpulkan 

bahwa tujuan panti asuhan adalah memberikan pelayanan, bimbingan dan 

keterampilan kepada anak asuh agar menjadi manusia yang berkualitas. 

2.2.2. Sasaran Panti Asuhan  

Sasaran panti asuhan adalah anak terlantar yang tidak memperoleh perawatan 

dan asuhan secara wajar karena berbagai sebab sehingga megalami hambatan dan 

gangguan dalam pertumbuhan fisik, mental dan sosialnya. Yang termasuk anak 

terlantar adalah sebagai berikut. 

1) Yatim piatu, merupakan anak yang tidak memiliki kedua orangtua. 

2) Yatim atau piatu, merupakan anak yang memiliki orangtua yang tidak 

lengkap. 

3) Anak yang memiliki orangtua lengkap, namun karena berbagai hal 

sehingga mengalami keterlantaran. 

4) Anak yang hidup dalam keluarga yang mengalami gangguan psikologis. 

2.2.2. Sifat Pelayanan Panti Asuhan 

1) Kuratif 

Dalam hal ini panti asuhan memberikan pelayanan agar anak asuh dapat 

disembuhkan dari gangguan yang tidak wajar sebagaimana usia pada umumnya. 
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2) Rehabilitasi  

Membina dan membimbing anak asuh agar dapat kembali menjalani kehidupan 

wajar sebagaimana usia pada umumnya. 

3) Promotif 

Berusaha memajukan anak asuh agar dari status yang telah normal menjadi 

anak yang lebih berkembang baik fisik, mental, dan sosialnya. 

4) Pengembangan  

Menggali sumber daya yang ada pada anak asuh dan dikembangkan 

semaksimal mungkin sehingga berdaya guna bagi dirinya serta masyarakat. 

2.2.3. Fungsi Panti Asuhan  

Menurut Departemen Sosial Republik Indonesia (1997), panti asuhan 

memiliki fungsi sebagai berikut: 

1) Pusat pelayanan kesejahteraan sosial anak. Panti asuhan berfungsi sebagai 

pemulihan, perlindungan, pengembangan dan pencegahan. 

2) Pusat data dan informasi serta konsultasi kesejahteraan sosial anak. 

3) Pusat pengembangan keterampilan (yang merupakan fungsi penunjang) 

4) Panti asuhan sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi keluarga dan 

masyarakat dalam perkembangan dan kepribadian anak-anak remaja. 

2.3. Penelitian Terdahulu 

1. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Oetami (2011) terhadap remaja laki-

laki dan perempuan siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) di Yogyakarta 

dan SMA di Ciamis dengan jumlah responden pada penelitian ini adalah 

459 orang. Secara keseluruhan peristiwa yang membuat paling bahagia 

adalah peristiwa yang berhubungan dengan keluarga (31,6%), selanjutnya 

diikuti oleh alasan peristiwa prestasi sebesar 28,8%. Respon lain 

menetapkan bahwa mencintai dan dicintai sebagai peristiwa yang 

membuat bahagia sebesar 9,4%, spiritualitas 9,4 %, teman 8,7 %, waktu 

luang 5%,mendapatkan uang 2,4%, serta jawaban-jawaban lain sebesar 

4,8%. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Kristanti (2013) di Panti Asuhan Nurul 

Abyadh menunjukkan bahwa tingkat stres remaja ditinjau dari usia 15 
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tahun tergolong sedang yaitu 8 (16%), pada usia 16 tahun stres remaja 

tergolong sedang juga yaitu 9 (18%), dan usia 17 tahun stres remaja 

tergolong sedang 6 (12%), dan juga pada usia 18 tahun stresnya tergolong 

sedang yaitu 6 (12%). Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat 

stres remaja panti asuhan Nurul Abyadh yang berusia 15-18 tahun rata-rata 

tingkat stresnya berada kategori sedang. 

 


