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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1. Hasil Penelitian 

BAB ini memaparkan hasil penelitian mengenai kebahagiaan terhadap remaja 

di panti asuhan secara garis besar sebagai berikut. 

 

4.1.1. Profil Tingkat Kebahagiaan Remaja di Panti Sosial Asuhan Anak 

(PSAA) Al-Kautsar Lembang 2015-2016. 

Data profil tingkat kebahagiaan remaja di Panti Sosial Asuhan Anak 

(PSAA) Al-Kautsar Lembang diperoleh dari hasil penyebaran instrument terhadap 

sampel penelitian yaitu 37 orang remaja yang berada di Panti Sosial Asuhan Anak 

(PSAA) Al-Kautsar Lembang tahun 2015-2016. Berdasarkan data yang 

dikumpulkan diperoleh profil secara umum maupun per aspek tentang tingkat 

kebahagiaan remaja di Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) Al-Kautsar Lembang. 

Tingkat kebahagiaan remaja di Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) Al- 

tinggi. Hasil data yang diperoleh mengenai tingkat kebahagiaan secara umum 

dapat dilihat pada Tabel 4.1 

Tabel 4.1 

Distribusi Umum Tingkat Kebahagiaan Remaja di Panti Sosial Asuhan 

Anak (PSAA) Al-Kautsar Lembang Tahun 2015-2016 

No Kategori Rentang Skor Frekuensi Persentase 

1 Tinggi x ≥ 3,36 2 5.4% 

2 Sedang 1,68 ≤ x < 3,35 34 91.9% 

3 Rendah x ≤ 1,67 1 2.7% 

Jumlah 37 100% 

Berdasarkan Tabel 4.1 diatas, tampak dari 37 orang terdapat perbedaan yang 

sangat signifikan antara kategori rendah, kategori sedang, dan kategori tinggi. 

Pada tabel tersebut nampak bahwa kategori dengan responden paling banyak 

adalah kategori sedang yaitu sebesar 91.9% (34 orang), sedangkan responden 
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yang berada pada kategori tinggi yaitu sebesar 5.4% (2 orang) dan responden yang 

berada pada kategori rendah hanya sebesar 2.7% (1 orang). Hal tersebut 

mengindikasikan bahwa secara umum tingkat kebahagiaan remaja di Panti Sosial 

Asuhan Anak (PSAA) Al-Kautsar Lembang tahun 2015-2016 berada pada 

kategori sedang.  

Hasil penelitian menunjukkan tingkat kebahagiaan remaja di Panti Sosial 

Asuhan Anak (PSAA) Al-Kautsar Lembang tahun 2015-2016 berada pada tiga 

kategori, yaitu  tinggi, sedang dan rendah. Karakteristik masing-masing kategori 

menurut Seligman (2005), dijelaskan sebagai berikut. 

1) Intensitas Tinggi 

Remaja di Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) Al-Kautsar yang memiliki 

intensitas kebahagiaan tinggi, artinya remaja remaja tersebut merasakan hal-hal 

sebagai berikut. terpesona (rapture), bahagia (bliss),  kegembiraan yang luar biasa 

(ecstasy), sensasi (thrill), kegembiraan (hilarity), perasaan senang dan bahagia 

(euphoria), getaran hati (kick), desas-desus (buzz), keriangan hati (elation), 

perasaan yang meluap (excitement). 

2) Intensitas Sedang 

Remaja di Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) Al-Kautsar yang memiliki 

intensitas kebahagiaan sedang, artinya remaja remaja tersebut merasakan hal-hal 

sebagai berikut. semangat yang meluap (ebullience), perasaan yang berkilau 

(sparkle), kekuatan (vigor), perasaan gembira (glee), perasaan riang (mirth), 

kesenangan hati (gladness), perasaan ceria (good cheer), antusis atau semangat 

yang besar (enthusiasm), atraksi atau daya tarik (attraction), kesenangan (fun). 

3) Intensitas Rendah 

Remaja di Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) Al-Kautsar yang memiliki 

intensitas kebahagiaan rendah, artinya remaja remaja tersebut merasakan hal-hal 

sebagai berikut. menyenangkan/menenangkan (comfort), keselarasan (harmony), 

keadaan senang (amusement), kejenuhan (satiation), relaksasi/santai (relaxation). 

Hasil penelitian menunjukkan tingkat kebahagiaan pada remaja di Panti 

Asuhan Sosial Anak (PSAA) Al-Kautsar Lembang tahun 2015-2016 berada pada 

kategori sedang dengan skor rata-rata remaja di panti asuhan sebesar 2.68. Dengan 

demikian, secara umum remaja di Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) Al-Kautsar 
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Lembang cukup mampu menunjukkan emosi-emosi positif, seperti: semangat 

yang meulap-luap (Ebulience), perasaan yang berkilau (Sparkle), kekuatan dalam 

melakukan kegiatan (Vigor), perasaan gembira (Glee), perasaan riang (Mirth), 

kesenangan hati (Gladness), perasaan ceria (Good Cheer), antusis atau semangat 

yang besar (Enthusiasm), atraksi atau daya tarik (Attraction), serta kesenangan 

(Fun). 

Aspek-aspek yang rendah pada kebahagiaan remaja biasanya dipicu oleh 

beberapa faktor seperti halnya usia. Pada masa ini remaja memiliki 

kecenderungan ketidakbahagiaan sebagai akibat dari perubahan fase-fase 

perkembangan dan pola penyesuaian terhadap lingkungan. Ketidakbahagiaan 

remaja terlebih karena masalah pribadi daripada masalah lingkungan. Jika remaja 

cukup berhasil mengatasi masalah tapa bantuan orang dewasa semakin meningkat, 

maka periode tidak bahagia lambat laun akan berkurang (Hurlock, 1980 hlmn. 

239). 

Penelitian yang dilakukan di Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) Al-

Kautsar Lembang menunjukkan bahwa remaja di panti asuhan tersebut didominasi 

oleh kategori sedang. Dengan adanya hasil penelitian yang telah dilakukan, 

kebahagiaan tersebut menurut Oishi dan Koo (2008 dalam Panembrama, 2013) 

dapat memberikan dampak positif bagi keberfungsian manusia dalam berbagai 

aspek kehidupan seperti pekerjaan, pendidikan, hubungan sosial dan kesehatan. 

Penelitian kepribadian untuk kebahagiaan menunjukkan bahwa individu yang 

bahagia adalah individu yang extraverted, optimis, memiliki harga diri yang tinggi 

serta memiliki lokus kontrol internal (Carr, 2004, hlmn. 42). 

Menurut Meltzer dan Ludwig (Hurlock,1980) ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi kebahagiaan seperti sesuatu yang berhubungan dengan keluarga, 

kesehatan yang baik, perkawinan dan prestasi-prestasi. Sedangkan 

ketidakbahagiaan banyak diartikan  sebagai penyakit, luka-luka fisik, 

meninggalnya seorang yang dicintai, pengalaman-pengalaman dalam 

ketidakberhasilan bekerja dan kegagalan mencapai tujuan-tujuan. 

Remaja di panti sosial asuhan anak Al-Kautsar Lembang, merupakan 

remaja yang diterlantarkan, ditinggal mati oleh orangtuanya ataupun remaja 

dengan orangtua yang memiliki keterbatasan ekonimi. Namun, hal tersebut tidak 
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sepenuhnya mengakibatkan ketidakbahagiaan terhadap remaja di panti sosial 

asuhan anak Al-Kautsar Lembang, dengan adanya hasil penelitian yang 

menunjukkan remaja di panti sosial asuhan anak Al-Kautsar lembang mayoritas 

berada pada kategori sedang. Sehingga remaja di panti sosial asuhan anak Al-

Kautsar lembang cukup bahagia dengan keadaan yang dialami walaupun tanpa 

kehadiran orangtua. 

 

4.1.2. Deskripsi dan Pembahasan Tingkat Kebahagiaan Remaja di Panti 

Sosial Asuhan Anak (PSAA) Al-Kautsar Lembang Tahun 2015-2016 

Berdasarkan Aspek 

Kebahagiaan terdiri dari lima aspek, yaitu terjalinnya hubungan positif 

dengan orang lain, keterlibatan penuh, penemuan makna dalam keseharian, 

optimisme yang realistis, dan resiliensi. Profil per aspek kebahagiaan remaja di 

Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) Al-Kautsar Lembang Tahun 2015-2016 

berdasarkan tiga tingkatan kategori dapat dilihat pada Tabel 4.2 Berikut. 

 

Tabel 4.2 

Profil Kebahagiaan Remaja di Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) Al-Kautsar 

Lembang Berdasarkan Aspek 

Aspek 
Kategorisasi Presentase 

Rendah Sedang Tinggi Rendah Sedang Tinggi 

Terjalinnya 

Hubungan Positif 

1 23 13 2.7% 62.2% 35.1% 

Keterlibatan Penuh 1 35 1 2.7% 94.6% 2.7% 

Penemuan Makna 

dalam Keseharian 

0 29 8 0% 78.4% 21.6% 

Optimisme yang 

Realistis 

0 29 8 0% 78.4% 21.6% 

Resiliensi 10 27 0 27.0% 73.0% 0% 

Pada tabel 4.2, berdasarkan lima aspek yang diukur umumnya remaja di 

Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) Al-Kautsar Lembang tahun 2015-2016 

termasuk dalam kategori sedang. Dari lima aspek tersebut, tampak bahwa aspek 

penemuan makna dalam keseharian serta optimisme yang realistis merupakan 

aspek yang tidak mendapatkan responden dengan kategori rendah. Sedangkan 

pada aspek resiliensi tidak mendapatkan responden dengan kategori tinggi. 
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Kecenderungan tingkat kebahagiaan remaja di Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) 

Al-Kautsar Lembang berdasarkan aspek adalah sebagai berikut. 

1) Aspek Terjalinnya Hubungan Positif dengan Orang Lain 

Terjalinnya hubungan positif dengan orang lain pada hakikatnya hubungan 

positif atau positive relationship bukan sekedar memiliki teman ataupun 

pasangan, tetapi dengan menjalin hubungan yang positif dengan individu yang ada 

di sekitarnya.  Tabel 4.2 menunjukkan bahwa kategori paling tinggi pada aspek ini 

terdapat pada kategori sedang yaitu sebesar 62.2% (23 orang), remaja yang berada 

pada kategori tinggi sebesar 35.1% (13 orang), sedangkan remaja yang berada 

pada kategori rendah hanya sebesar 2.7% (1 orang).  

Menurut Seligman sesuatu yang positif jarang sekali mampu berdiri 

sendiri. Tanpa perlu mengetahui secara terperinci hal penting dalam hidup, bentuk 

dari hal positif tersebut semuanya terjadi di sekitar orang lain. Orang lain 

merupakan obat penawar terbaik bagi kekecewaan yang terjadi dalam hidup dan 

yang paling bisa diandalkan (Seligman, 2013 hlmn. 37). 

Artinya remaja di panti sosial asuhan anak Al-Kautsar Lembang sudah 

cukup mampu menjalin hubungan positif dengan orang disekitarnya seperti, ibu 

asuh; para pengurus panti asuhan; dan seluruh penghuni panti asuhan. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa adanya orang-orang disekitar yang mampu memberikan 

motivasi satu sama lain mampu menjadi obat penawar terbaik yang dapat 

diandalkan untuk mengobati kekecewaan karena tidak adanya orangtua yang 

mendapingi.  

2) Aspek Keterlibatan Penuh 

Keterlibatan penuh pada hakikatnya 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. Tabel 4.2 menunjukkan bahwa 

pada aspek ini remaja yang berada pada kategori paling banyak yaitu pada 

kategori sedang sebesar 94.6% (35 orang), kemudian pada kategori rendah dan 
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tinggi memiliki nilai yang sama yaitu pada kategori rendah sebasar 2.7% (1 

orang), dan remaja yang berada pada kategori tinggi berjumlah 2.7% (1 orang). 

Sehingga, pada umumnya pada aspek keterlibatan penuh pada umumnya remaja 

berada kategori sedang. Hal tersebut terbukti dengan adanya perbedaan yang 

signifikan antara perolehan nilai pada kategori sedang, rendah dan tinggi. 

Keterlibatan merupakan unsur yang mengalir atau terus bergerak. 

Seligman (2013) berpendapat bahwa hidup yang dijalani dengan tujuan sebagai 

“hidup yang terlibat”. Jika bertanya kepada orang yang mengalir tentang yang 

dirasakan dan dipikirkan, maka biasanya mereka menjawab “tidak ada”. Saat 

mengalir, kita melebur dalam objek. Perhatian terpusat yang dibutuhkan, 

memerlukan seluruh sumber daya kognitif dan emosi yang membentuk pikiran 

dan perasaan. 

Aspek keterlibatan penuh merupakan aspek yang paling banyak remaja 

dengan kategori sedang. Artinya, hampir semua remaja di Panti Sosial Asuhan 

Anak (PSAA) Al-Kautsar Lembang cukup mampu memiliki keterlibatan penuh, 

terlibat secara emosi dan mengerahkan seluruh sumber daya kognitif, sehingga 

membentuk pikiran dan perasaan yang ikut terlibat dalam kegiatan sehari-hari 

yang dilakukan. 

3) Aspek Penemuan Makna dalam Keseharian 

Pada keterlibatan penuh dan hubungan positif dengan orang lain tersirat 

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

dilakukan. Pada Tabel 4.2 menunjukkan bahwa pada aspek ini tidak ada remaja 

yang berada pada kategori rendah (0%), sedangkan kategori paling banyak 

mendapatkan responden berada pada kategori sedang yaitu sebesar 78.4% (29 

orang), kemudian remaja yang berada pada kategori tinggi sebesar 21.6% (8 

orang). Pada aspek ketiga pada umumnya remaja di Panti Sosial Asuhan Anak 

(PSAA) Al-Kautsar Lembang berada pada kategori sedang. Hal tersebut terbukti 

dengan hasil penelitian yang sangat signifikan antara kategori sedang dan kategori 

tinggi, serta tidak adanya remaja dengan kategori rendah.  
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Makna bukanlah keadaan subjektif. Penilaian lebih objektif terhadap 

sejarah, logika, dan perpaduan bisa berlawanan dengan penilaian subjektif. 

Manusia pasti menginginkan makna dan tujuan dalam hidup. Hidup yang 

bermakna merupakan hidup yang menjadi bagian dari diri sendiri dalam 

melakukan sesuatu yang diyakini lebih besar dari diri anda (Seligman, 2013).  

Artinya, remaja di Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) Al-Kautsar 

Lembang cukup mampu menemukan makna dalam kehidupan sehari-hari. Remaja 

di panti sosial asuhan anak Al-Kautsar mampu melakukan suatu hal yang lebih 

besar daripada dirinya sendiri, dan mampu menemukan makna dalam kegiatan 

yang dilakukan tersebut dengan penilaian yang objektif, sehingga setiap hal yang 

dilakukan bukanlah hal yang sia-sia, karena memiliki makna dan tujuan. 

4) Aspek Optimisme yang Realistis 

Pada hakikatnya, orang yang optimis ditemukan lebih bahagia. Mereka 

tidak mudah cemas karena menjalani hidup dengan penuh harapan. Tabel 4.2 pada 

aspek optimisme yang realistis menunjukkan  hasil yang sama seperti aspek 

ketiga, aspek ini tidak memiliki remaja dengan kategori rendah (0%), sedangkan 

kategori yang mendapatkan nilai paling banyak berada pada kategori sedang yaitu 

sebesar  78.4% (29 orang), kemudian remaja dengan kategori tinggi sebesar 

21.6% (8 orang). Sehingga pada umumnya pada aspek optimisme yang realistis 

berada pada kategori sedang. Hal tersebut terbukti dengan adanya perbedaan hasil 

yang signifikan antara kategori sedang dan tinggi, serta tidak adanya remaja yang 

berada pada kategori rendah.  

Orang yang optimis merupakan orang yang memiliki keyakinan bahwa 

dirinya mempunyai kekuatan untuk mengendalikan dunia mereka. Rasa optimis 

merupakan paduan antara dorongan fisik maupun psikis dalam mempertahankan 

diri dan mengembangkan diri pada setiap proses perkembangan manusia. 

Optimisme merupakan suatu rencana atau tindakan untuk menggali hal terbaik 

dari diri sendiri mampu bertanggung jawab penuh atas hidup, membangun cinta 

kasih dalam hidup dan menjaga agar antusiasme tetap tinggi (Ginnis, 1995). 
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Artinya, remaja di Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) Al-Kautsar 

Lembang memiliki rasa optimis dalam diri dan mampu mengembangkan diri pada 

setiap proses perkembangannya. Sehingga remaja di panti sosial asuhan anak Al-

Kautsar Lembang cukup memiliki optimisme yang realistis dalam dirinya, karena 

mampu bertanggung jawab penuh atas hidupnya dan menjaga agar tetap memiliki 

antusiasme tinggi.  

5) Aspek 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. Pada Tabel 4.2 menunjukkan adanya perbedaan hasil 

aspek resiliensi dengan aspek penemuan makna dalam keseharian dan aspek 

optimisme yang relaistis, kedua aspek tersebut tidak ada remaja pada kategori 

rendah, sedangkan pada aspek resiliensi tidak ada remaja yang berada pada 

kategori tinggi (0%), sedangkan kategori yang mendapatan hasil paling tinggi 

padaaspek ini berada pada kategori sedang yaitu sebesar 73.0% (27 orang), 

kemudian remaja yang berada pada kategori rendah yaitu sebesar 27.0% (10 

orang). Sehingga pada umumnya aspek resiliensi ini berada pada kategori sedang, 

hal tersebut terbukti dengan adanya perbedaan hasil yang signifikan pada kategori 

rendah dan sedang, dan tidak adanya remaja pada kategori tinggi.  

Menurut Rivich & Shatte (2002), resiliensi bukanlah sebuah trait 

melainkan sebuah kontinum yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan 

kemampuan individu dalam mengalami kesulitan. Individu mampu menunjukan 

resiliensi yang berbeda dalam menghadapi permasalahan yang berbeda. Suatu 

studi mengindikasikan bahwa resiliensi seseorang diperoleh dari kemampuan atau 

faktor yang berbeda, dan hampir tidak ada individu dengan keseluruhan faktor 

resiliensi yang tergolong tinggi. 

Artinya, sebesar 73% (27 remaja) di Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) 

Al-Kautsar Lembang cukup memiliki kemampuan bangkit dari peristiwa yang 
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tidak menyenangkan, namun sebesar 27.0% (10 orang) belum memiliki 

kemampuan untuk bangkit dari peristiwa buruk yang terjadi. Hal tersebut terjadi 

sebab setiap orang menunjukkan resiliensi yang berbeda dalam menghadapi 

permasalahan yang sama maupun permasalahn yang berbeda. Sehingga remaja di 

panti sosial asuhan anak Al-Kautsar lembang belum seluruhnya mampu 

menunjukkan resiliensi. 

Dari lima aspek tingkat kebahagiaan yang telah diuraikan, secara umum 

tingkat kebahagiaan remaja di Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) Al-Kautsar 

Lembang berada pada kategori sedang. Hal tersebut menunjukkan bahwa remaja 

di Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) Al-Kautsar Lembang sudah mampu 

menjalin hubungan positif dengan orang lain, memilliki keterlibatan penuh dalam 

setiap kegiatan yang dijalani, dapat menemukan makna dalam setiap kegiatan 

yang dilakukan, memiliki optimism yang realistis, dan mampu bangkit dari setiap 

keterpurukan yang terjadi dalam hidupnya (resiliensi), namun belum optimal. 

Berdasarkan lima aspek tersebut, aspek tertinggi yang berada pada 

kategori sedang yaitu aspek keterlibatan penuh sebesar 94.6% (35 orang). Hal 

tersebut berarti hampir seluruh remaja di Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) Al-

Kautsar Lembang sudah mampu memiliki keterlibatan secara penuh dalam setiap 

kegiatan yang dilakukan namun belum optimal. Sedangkan aspek resiliensi 

merupakan aspek terbanyak dengan remaja  pada kategori rendah yaitu sebesar 

27.0% (10 orang). Hal tersebut berindikasi bahwa remaja Panti Sosial Asuhan 

Anak (PSAA) Al-Kautsar Lembang sudah cukup mampu menunjukkan aspek-

aspek kebahagiaan namun belum optimal. 

4.1.3. Deskripsi dan Pembahasan Tingkat Kebahagiaan Remaja di Panti 

Sosial Asuhan Anak (PSAA) Al-Kautsar Lembang Tahun 2015-2016 

Berdasarkan Latar Belakang Keluarga 

Kebahagiaan pada remaja tidak pernah terlepas dari peran kedua 

orangtuanya. Sedangkan, remaja yang tinggal di panti asuhan tidak mendapatkan 

peran dari kedua orangtuanya. Profil kebahagiaan remaja di Panti Sosial Asuhan 

Anak (PSAA) Al-Kautsar Lembang Tahun 2015-2016 berdasarkan latarbelakang 

keluarga dapat dilihat pada grafik 4.1 Berikut. 
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Grafik 4.1 

Profil Kebahagiaan Remaja Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) Al-Kautsar 

Lembang Tahun 2015-2016 berdasarkan Latarbelakang Keluarga 

 

Secara rinci berdasarkan latarbelakang keluarga, dalam hal ini yatim, piatu 

dan dhuafa berada pada kategori sedang. Hasil uji beda menunjukkan bahwa tidak 

ada perbedaan yang signifikan antara remaja yatim, piatu maupun dhuafa. Dengan 

kata lain, remaja di Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) Al-Kautsar Lembang 

sama-sama sudah cukup mampu menampilkan dan menunjukkan kebahagiaannya. 

Pada aspek terjalinnya hubungan positif dengan orang lain, remaja yatim 

memiliki nilai rerata 2.81, remaja piatu memiliki nilai rerata 2.86, dan pada 

remaja dhuafa memiliki nilai rerata 3.21. Artinya, baik remaja yatim, piatu 

maupun dhuafa berada pada kategori sedang. Sehingga remaja di panti asuhan, 

baik itu yatim, piatu, maupun dhuafa sudah cukup mampu menampilkan 

kemampuannya dalam menjalin hubungan baik dengan orang lain namun belum 

maksimal. Hal tersebut memiliki beberapa kemungkinan yaitu salah satunya 

remaja di panti asuhan terkadang masih merasa ragu-ragu bahkan enggan untuk 

menjalin hubungan positif dengan orang lain. 

Pada aspek keterlibatan penuh, remaja yatim memiliki nilai rerata 2.40, pada 

remaja piatu memiliki rerata 2.56, dan pada remaja dhuafa memiliki nilai rerata 
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2.60. Artinya baik remaja yatim, piatu maupun dhuafa berada pada kategori 

sedang, sehingga tidak terdapat perbedaan antara remaja yatim, piatu, maupun 

dhuafa dalam keterlibatannya. Hal ini menunjukkan baik remaja yatim, piatu 

maupun dhuafa memililki kesempatan untuk memiliki keterlibatan dalam setiap 

kegiatan yang dilakukan.  

Pada aspek penemuan makna dalam keseharian, remaja yatim memiliki nilai 

rerata 2.80, remaja piatu memiliki nilai rerata 3.00, dan remaja dhuafa memiliki 

nilai rerata 2.85. Artinya remaja yatim, piatu maupun dhuafa berada pada kategori 

sedang. Sehingga menunjukkan tidak adanya perbedaan antara remaja yatim, piatu 

maupun dhuafa. Hal ini menunjukkan bahwa remaja yatim, piatu maupun dhuafa 

sudah cukup mampu menemukan makna dalam kesehariannya.   

Pada aspek optimisme yang realistis, remaja yatim memiliki nilai rerata 2.68, 

remaja piatu memiliki nilai rerata 2.89, dan remaja dhuafa memiliki nilai rerata 

2.68, artinya remaja yatim, piatu maupun dhuafa berada pada kategori sedang. 

Sehingga tidak terdapat perbedaan pada optimisme remaja yatim, piatu maupun 

dhuafa. Dalam hal ini, baik remaja yatim, piatu maupun dhuafa cukup memiliki 

optimisme yang relistis pada dirinya. 

Pada aspek resiliensi, remaja yatim memiliki nilai rerata 2.13, remaja piatu 

memiliki nilai rerata 2.20 dan remaja dhuafa memiliki nilai rerata 2.08, artinya 

remaja yatim, piatu dan dhuafa berada pada kategori sedang, walaupun jika 

dibandingkan dengan keempat aspek lainnya, aspek resiliensi ini memiliki nilai 

rerata yang paling rendah. Namun, dalam hal ini baik remaja yatim, piatu maupun 

dhuafa tidak terdapat perbedaan dalam resiliensi. Remaja yatim, piatu maupun 

dhuafa cukup memiliki kemampuan untuk bangkit dari peristiwa yang tidak 

menyenangkan sekalipun. 

Secara umum berdasarkan hasil yang didapat bahwa skor rerata kebahagiaan 

pada tiga kelompok sampel menunjukkan kebahagiaan remaja yatim, piatu dan 

dhuafa di Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) Al-Kautsar Lembang sama-sama 

berada pada kategori sedang, artinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan 

pada remaja yatim, piatu maupun dhuafa pada setiap aspek. Walaupun perbedaan 

antara ketiga kelompok sampel tidak signifikan, dari ketiga kelompok sampel 

tersebut, remaja yang berada pada kelompok yatim memiliki nilai rerata paling 
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rendah pada kelima aspek kebahagiaan dibandingkan dengan kelompok sampel 

piatu dan dhuafa. 

Menurut Grych (2002), ketika peneliti telah memperluas fokus perhatian 

mereka dari sekedar mempelajari relasi orangtua remaja menjadi studi mengenai 

keluarga, aspek dari sistem keluarga yang makin banyak dipelajari meliputi kaitan 

antara relasi perkawinan dan pengasuhan orangtua. Temuan yang paling konsisten 

adalah bahwa orangtua yang perkawinannya bahagia cenderung lebih sensitif, 

responsif, hangat, dan afektif terhadap anak-anak dan remaja mereka (dalam 

Santrock, 2007: 7). 

Tidak semua anak beruntung dapat hidup dan dibesarkan dalam lingkungan 

keluarga sendiri, terutama yang memiliki kwalitas hubungan yang baik. Adanya 

masalah dalam keluarga seperti: meninggalnya orang tua, kesulitan dalam hal 

ekonomi (kemiskinan), dan ketidaksiapan menjadi orang tua dapat menyebabkan 

keluarga terutama orang tua tidak dapat menjalankan fungsinya mengasuh anak 

dengan. Dengan demikian, perlu diusahakan memberikan peran pengganti orang 

tua terhadap anak agar mereka tetap terpenuhi kebutuhannya dan berkembang 

sebagaimana mestinya. Salah satu cara untuk memberikan pengganti orang tua 

adalah dengan menempatkan anak ke panti asuhan (Dinas Sosial, 1985). 

Tidak ada penelitian yang spesifik mengenai perbedaan tingkat kebahagiaan 

yatim, piatu maupun dhuafa, namun jika dilihat secara keseluruhan perbedaan 

nilai rerata pada kelompok sampel yatim, piatu dan dhuafa hanya memiliki selisih 

yang hanya sedikit. Hal tersebut berindikasi bahwa peran keluarga yang utuh 

sangat penting terhadap perkembangan remaja. Walaupun demikian, dengan 

adanya peran panti asuhan yang mampu menggantikan peran orangtua yang tidak 

berfungsi seutuhnya, remaja di panti sosial asuhan anak Al-Kautsar Lembang 

sudah cukup mampu menunjukkan kebahagiaannya. 
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4.1.4. Deskripsi dan Pembahasan Tingkat Kebahagiaan Remaja di Panti 

Sosial Asuhan Anak (PSAA) Al-Kautsar Lembang Tahun 2015-2016 

Berdasarkan Rentang Pendidikan 

Profil kebahagiaan remaja di Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) Al-Kautsar 

Lembang Tahun 2015-2016 berdasarkan rentang pendidikan dapat dilihat pada 

grafik 4.2 Berikut. 

 

Grafik 4.2 

Profil Kebahagiaan Remaja berdasarkan Rentang Pendidikan 

Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) Al-Kautsar Lembang Tahun 2015-2016 

Secara rinci berdasarkan rentang pendidikan, dalam hal ini SMP dan SMA 

berada pada kategori sedang. Hasil uji beda menunjukkan bahwa tidak ada 

perbedaan yang signifikan antara remaja SMP dan juga SMA. Dengan kata lain, 

remaja di Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) Al-Kautsar Lembang sama-sama 

sudah cukup mampu menampilkan dan menunjukkan kebahagiaannya. 

Pada aspek terjalinnya hubungan positif dengan orang lain, remaja SMP 

memiliki nilai rerata 3.12, dan remaja SMA memiliki nilai rerata 2.75. Artinya, 

baik remaja SMP maupun SMA berada pada kategori sedang. Hanya saja terdapat 

perbedaan namun tidak signifikan. Dalam hal ini remaja di panti asuhan, baik 

yang berada di SMP maupun SMA sudah cukup mampu menampilkan 

kemampuannya dalam menjalin hubungan baik dengan orang-orang yang ada 

disekitarnya. 

Pada aspek keterlibatan penuh, remaja SMP memiliki nilai rerata 2.61, dan 

remaja SMA memiliki nilai rerata 2.38. Artinya baik SMP maupun SMA berada 
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pada kategori sedang, sehingga tidak terdapat perbedaan antara remaja SMP 

maupun SMA dalam keterlibatannya pada kegiatan yang dilakukan. Hal ini 

menunjukkan baik remaja SMP maupun SMA memililki kesempatan untuk 

memiliki keterlibatan dalam setiap kegiatan yang dilakukan.  

Pada aspek penemuan makna dalam keseharian, remaja SMP memiliki skor 

rerata 2.93, dan remaja SMA memiliki skor rerata 2.78. Artinya remaja SMP 

maupun SMA berada pada kategori sedang. Sehingga menunjukkan tidak adanya 

perbedaan antara remaja SMP maupun SMA. Hal ini menunjukkan bahwa remaja 

SMP maupun SMA sudah cukup mampu menemukan makna dalam 

kesehariannya.   

Pada aspek optimisme yang realistis, remaja SMP memiliki nilai rerata 2.78, 

dan remaja SMA memiliki nilai rerata 2.67, artinya remaja SMP maupun SMA 

berada pada kategori sedang. Sehingga tidak terdapat perbedaan pada optimisme 

remaja SMP dan SMA. Dalam hal ini, baik remaja SMP maupun SMA cukup 

memiliki harapan dalam hidupnya. 

Pada aspek resiliensi, remaja SMP memiliki nilai rerata 2.11, dan remaja 

SMA memiliki nilai rerata 2.16, artinya remaja SMP dan SMA berada pada 

kategori sedang. Sama seperti pada remaja dengan perbedaan latarbelakang 

keluarga, pada remaja dengan perbedaan rentang pendidikan ini memiliki aspek 

resiliensi nilai rerata yang paling rendah. Namun, dalam hal ini baik remaja SMP 

maupun SMA tidak terdapat perbedaan dalam resiliensi. Remaja SMP dan SMA 

cukup memiliki kemampuan untuk bangkit dari peristiwa yang tidak 

menyenangkan sekalipun. 

Secara umum berdasarkan hasil yang didapat bahwa skor rerata kebahagiaan 

pada dua kelompok sampel menunjukkan kebahagiaan remaja dengan rentang 

pendidikan SMP dan SMA di Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) Al-Kautsar 

Lembang sama-sama berada pada kategori sedang,  tidak terdapat perbedaan yang 

signifikan pada remaja dengan rentang pendidikan SMP dan SMA pada setiap 

aspek. Namun, kelompok sampel remaja rentang SMP menunjukkan nilai rerata 

pada empat aspek yaitu, terjalinnya hubungan positif dengan orang lain; 

keterlibatan penuh; penemuan makna dalam keseharian; dan optimisme yang 

realistis memiliki selisih sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok 
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sampel remaja rentang SMA, sedangkan pada aspek resiliensi remaja pada 

kelompok sampel rentang SMA memiliki nilai rerata sedikit lebih tinggi 

dibandingkan dengan kelompok sampel remaja rentang SMP.  

Aspek-aspek kebahagian pada remaja yang berada di kategori rendah terjadi 

karena beberapa faktor dan salah satunya adalah usia. Walaupun usia bukan faktor 

utama yang menetukan kebahagiaan, tapi masa remaja meiliki kecenderungan 

ketidakbahagiaan akibat dari adanya perubahan fase perkembangan dan pola 

penyesuaian terhadap lingkungan. Jika remaja cukup mampu mengatasi setiap 

permasalahan yang dihadapi dan memilikikepercayaan pada kemampuan dalam 

mengatasi masalah tanpa bantuan orang dewasa semakin eningkat, maka periode 

tidak bahagia pada remaja lambat laun akan berkurang (Hurlock, 1980. Hlmn. 

239). 

 Kebahagiaan menurun antara usia 12 dan 16 tahun yang menunjukkan 

bahwa remaja yang lebih tua mengalami masa terjadinya perubahan fisik, sosial 

dan psikologi yang besar. Implikasi dari kebahagiaan tersebut menurun karena 

usia remaja ditunjukkan melalui hubungan antara kesehatan mental, kepuasan di 

sekolah, dan kebahagiaan (Baker 1999. Huebner et all 1999; Jin dan BUlan 

20006; Suldo dan huebner 2004 Tomyon & Cummins, 2010). 

Penelitian yang dilakukan di Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) Al-Kautsar 

Lembang tahun 2015-2016 menunjukkan kecenderungan kebahagiaan pada 

remaja berada pada kategori sedang. Dengan adanya hal tersebut menurut Oishi 

dan Koo (2008 dalam Panembrana, 2013) dapat memberikan dampak positif bagi 

keberfungsian manusia dalam berbagai aspek kehidupan seperti dalam pekerjaan, 

pendidikan, hubungan sosial, dan kesehatan. 

 

4.2. Implikasi Tingkat Kebahagiaan Remaja di Panti Sosial Asuhan Anak 

(PSAA) Al-Kautsar Lembang Bagi Bimbingan dan Konseling 

Sebagai implikasi dari tingkat kebahagiaan remaja di Panti Sosial Asuhan 

Anak Al-Kautsar Lembang bagi bimbingan dan konseling adalah melalui 

rancangan program layanan dasar bimbingan dan konseling untuk meningkatkan 

tingkat kebahagiaan remaja di panti asuhan. Mengacu pada hasil yang ditemukan 

pada penelitian, maka program dirancang sebagai berikut. 
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4.2.1. Hasil yang diperoleh menunjukkan tingkat kebahagiaan remaja di Panti 

Sosial Asuhan Anak Al-Kautsar Lembang berada pada kategori sedang. 

Hasil penelitian menunjukkan tingkat kebahagiaan remaja di panti sosial 

asuhan anak Al-Kautsar Lembang berada pada kategori sedang, baik secara 

umum, berdasarkan aspek, berdasarkan latarbelakang keluarga dan berdasarkan 

rentang pendidikan. Rancangan layanan dasar yang dikembangkan berdasarkan 

hasil penelitian yang didapat dengan menggunakan strategi layanan bimbingan 

dan konseling untuk seluruh remaja di panti asuhan. Strategi tersebut dipilih 

karena mayoritas remaja di panti sosial asuhan anak Al-Kautsar Lembang berada 

pada kategori sedang dan memiliki kesempatan untuk meningkatkan tingkat 

kebahagiaannya. 

4.2.2. Tidak terdapat konselor di Panti Sosial Asuhan Anak Al-Kautsar 

Lembang. 

Panti Sosial Asuhan Anak Al-Kautsar Lembang tidak memiliki konselor 

yang mampu memberikan layanan bimbingan dan konseling. Layanan dasar 

bimbingan dan konseling dilakukan oleh pihak pengurus panti asuhan ataupun ibu 

asuh. Tidak tersedianya jadwal untuk melakukan layanan bimbingan dan 

konseling menjadikan layanan dasar bimbingan dan konseling dilakukan dengan 

terintegrasi dengan kegiatan-kegiatan yang ada di panti sosial asuhan anak Al-

Kautsar Lembang seperti dalam kegiatan keagamaan dan sebagainya. 

Layanan dasar bimbingan dan konseling untuk meningkatkan tingkat 

kebahagiaan remaja di panti sosial asuhan anak Al-Kautsar Lembang bersifat 

hipotetik, yaitu berupa rancangan dan tidak dilakukan uji coba yang termasuk ke 

dalam penelitian. 

Berikut dipaparkan rancangan layanan dasar bimbingan dan konseling 

untuk meningkatkan meningkatkan tingkat kebahagiaan remaja di Panti Sosial 

Asuhan Anak (PSAA) Al-Kautsar Lembang tahun 2015-2016. 
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4.2.3. Dasar Pemikiran 

Masa remaja merupakan masa badai emosional, perubahan emosi pada 

remaja sangatlah cepat. Remaja muda dapat merasa sebagai orang yang paling 

bahagia di suatu saat dan kemudian merasa sebagai orang yang paling malang di 

saat lain (Santrock, 2007: 201). 

Kebahagiaan merupakan konsep yang mengacu pada emosi positif yang 

dirasakan individu serta aktivitas-aktivitas positif yang disukai oleh individu 

tersebut. Kebahagian merupakan sebuah perasaan yang dapat dirasakan berupa 

perasaan senang, tentram, dan memiliki kedamaian (Seligman, 2005). 

Seseorang dikatakan memiliki kebahagiaan yang tinggi jika 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 suatu hal yang menjadi dambaannya, dan 

dapat mengolah kekuatan dan keutamaan yang dimiliki dalam kehidupan sehari-

hari, serta dapat merasakan sebuah keadaan yang menyenangkan (Diener dan 

Larsen, 1984, dalam Edington, 2005). 

Layanan dasar bimbingan dan konseling ini memiliki tujuan untuk membantu 

remaja dalam meningkatkan tingkat kebahagiaan di dalam dirinya. Layanan dasar 

bimbingan dan konseling ini adalah untuk seluruh remaja yang berada di panti 

sosial asuhan anak Al-Kautsar Lembang. 

4.2.4. Deskripsi Kebutuhan 

Need assessment yang telah dilakukan terhadap 37 remaja di panti sosial 

asuhan anak Al-Kautsar Lembang tahun 2015-2016 merupakan profil awal untuk 

perumusan layanan dasar bimbingan dan konseling untuk meningkatkan 

kebahagiaan. Need assessment  dilakukan menggunakan instrumen Authentic 

Happiness Inventory yang dikembangkan berdasarkan aspek kebahagiaan yang 

harus dimiliki oleh remaja. Berikut adalah hasil need assessment kebahagiaan 

remaja di panti sosial asuhan anak Al-Kautsar Lembang tahun 2015-2016. 
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Tabel 4.3 

Deskripsi Kebutuhan Remaja di Panti Sosial Asuhan Anak Al-Kautsar 

Lembang Tahun 2016-2016 

 

Aspek  

Persentase  Kategori  Deskripsi Kebutuhan 

Terjalinnya 

Hubungan Positif 

dengan Orang Lain 

62.2% Sedang  Remaja perlu menjalin 

hubungan positif dengan 

orang-orang yang ada 

disekitarnya. 

Keterlibatan Penuh 94.6% Sedang  Remaja perlu memiliki 

keterlibatan penuh dalam 

setiap hal yang dilakukan. 

Penemuan Makna 

dalam Keseharian 

78.4% Sedang  Remaja perlu menemukan 

makna dalam setiap kegiatan 

yang dilakukan. 

Optimisme yang 

Realistis 

78.4% Sedang  Remaja perlu memiliki 

optimisme yang realistis di 

dalam hidupnya. 

Resiliensi  73.0% Sedang  Remaja membutuhkan cara 

untuk mampu bangkit dari 

keterpurukan hidupnya. 

 

4.2.5. Tujuan 

Tujuan umum penyusunan layanan dasar bimbingan dan konseling untuk 

meningkatkan kebahagiaan remaja di panti sosial asuhan anak Al-Kautsar 

Lembang tahun 2015-2016 adalah sebagai berikut. 

1) Remaja mampu menjalin hubungan positif dengan orang-orang yang 

berada di lingkungan sekitarnya. 

2) Memiliki keterlibatan penuh dalam setiap kegiatan yang dilakukan. 

3) Mampu menemukan makna dalam setiap kegiatan yang dilakukan. 

4) Memiliki optimisme yang realistis 

5) Mampu bangkit dari keterpurukan saat peristiwa yang tidak 

menyenangkan terjadi. 

4.2.6. Sasaran Intervensi 

Sasaran pelaksanaan layanan dasar bimbingan dan konseling untuk 

meningkatkan kebahagiaan adalah remaja di panti sosial asuhan anak Al-Kautsar 
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Lembang tahun 2015-2016. Jumlah seluruh partisipan dalam penelitian ini adalah 

37 remaja.
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4.2.7. Rencana Operasional (Action Plan) 

NO KEGIATAN TUJUAN SASARAN MATERI WAKTU PERSONEL 

1 Analisis Kebutuhan 

(need assesment)  

Mengetahui 

kebutuhan remaja di 

Panti Sosial Asuhan 

Anak (PSAA) Al-

Kautsar Lembang 

Remaja Panti 

Sosial Asuhan 

Anak (PSAA) Al-

Kautsar Lembang 

Tahun 2015-2016 

Bedasarkan hasil 

instrumen tingkat 

kebahagiaan yang 

dikembangkan 

dari instrumen 

Martin Seligman 

2 kali 

pertemuan 

(1 x 35 

menit) 

Pengurus Panti 

Sosial Asuhan 

Anak (PSAA) Al-

Kautsar Lembang 

2015-2016. 

2 Pengolahan Data Menganalisis hasil 

need assessment 

untuk dituangkan 

dalam rencana 

operasional 

Remaja Panti 

Sosial Asuhan 

Anak (PSAA) Al-

Kautsar Lembang 

tahun 2015-2016 

Berdasarkan hasil 

need assessment 

yang telah 

dilakukan 

sebelumnya 

3 minggu Peneliti 

3 Penyusunan 

Rancangan Rencana 

Pelaksanaan Layanan 

Bimbingan dan 

Konseling (RPLBK) 
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a. Layanan Dasar 

(Bimbingan 

Kelompok) 

Mengatur kegiatan 

layanan BK 

kelompok agar lebih 

sistematis dan 

terecana 

10 orang remaja 

Panti Sosial 

Asuhan Anak 

(PSAA) Al-

Kautsar Lembang 

yang berada pada 

kategori rendah 

aspek resiliensi 

tingkat 

kebahagiaan. 

Hasil analisis 

berdasarkan hasil 

pengolahan 

instrumen yang 

telah dilakukan 

1 minggu 

 

 

 

Pengurus Panti 

Sosial Asuhan 

Anak (PSAA) Al-

Kautsar Lembang, 

Peneliti 

4 Sosialisasi 

Rancangan RPLBK 

a. Pengelola Panti 

Sosial Asuhan 

Anak Al-Kautsar 

Lembang 

 

 

 

 

 

Seluruh pengelola 

Panti Sosial Asuhan 

Anak (PSAA) Al-

Kautsar Lembang 

mengetahui 

rancangan RPLBK 

yang akan 

 

 

Seluruh pengelola 

Panti Sosial 

Auhan Anak 

(PSAA) Al-

Kautsar Lembang 

 

 

 

 

Rencana 

Pelaksanaan 

layanan 

Bimbingan dan 

Konseling 

(RPLBK) untuk 

meningkatkan 

 

 

1 x 

pertemuan 

(35 menit) 

 

 

 

 

 

 

Seluruh pengelola 

Panti Sosial 

Asuhan Anak 

(PSAA) Al-

Kautsar Lembang, 

peneliti  
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b. Remaja di Panti 

Sosial Asuhan 

Anak (PSAA) Al-

Kautsar Lembang  

 

dilaksanakan 

 

 

 

Remaja di Panti 

Sosial Asuhan Anak 

(PSAA) Al-Kautsar 

Lembang  mengikuti 

kegiatan yang 

terdapat dalam 

rancangan RPLBK 

 

 

 

 

Seluruh Remaja 

di Panti Sosial 

Asuhan Anak 

(PSAA) Al-

Kautsar Lembang 

tahun 2015-2016 

 

aspek resiliensi 

tingkat 

kebahagiaan  

 

Rencana 

Pelaksanaan 

layanan 

Bimbingan dan 

Konseling 

(RPLBK) untuk 

meningkatkan 

resiliensi tingkat 

kebahagiaan  

 

 

 

 

1 x 

pertemuan 

(35 menit) 

 

 

 

 

Peneliti dan remaja 

di Panti Sosial 

Asuhan Anak 

(PSAA) Al-

Kautsar Lembang 

tahun 2015-2016 

5 Pelaksanaan 

a. Layanan Dasar 

(Bimbingan 

Kelompok) 

 

 

Mengembangkan 

seluruh aspek tingkat 

kebahagiaan, materi 

yang dijadikan 

prioritas adalah 

 

10 orang remaja 

di Panti Sosial 

Asuhan Anak 

(PSAA) Al-

Kautsar Lembang 

 

Materi tersusun 

dalam Rencana 

Pelaksanaa 

Layanan 

Bimbingan dan 

 

1 x 

pertemuan 

(35 menit) 

 

 

 

Peneliti dan remaja 

di Panti Sosial 

Asuhan Anak 

(PSAA) Al-

Kautsar Lembang  
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 aspek resiliensi 

tingkat kebahagiaan 

tahun 2015-2016 

yang berada pada 

kategori rendah 

aspek resiliensi 

tingkat 

kebahagiaan 

 

 

 

 

Konseling 

(RPLBK). Materi 

yang 

dikembangkan 

yaitu mengenai: 

(a) resiliensi; 

bangkit dari 

permasalahan 

tidak 

menyenangkan 

yang terjadi 

dalam kehidupan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Evaluasi Mendapatkan 

informasi mengenai 

hasil/ timbal balik 

dari layanan yang 

telah diberikan 

kepada remaja di 

Panti Sosial Asuhan 

Peneliti, 

pengelola Panti 

Sosial Asuhan 

Anak (PSAA) Al-

Kautsar Lembang 

Seluruh kegiatan 

yang telah 

dilaksanakan 

meliputi konteks, 

input, proses, dan 

produk 

Disesuaikan 

dengan 

kebutuhan 

Pengurus Panti 

Sosial Asuhan 

Anak (PSAA) Al-

Kautsar Lembang 
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Anak (PSAA) Al-

Kautsar Lembang 

berupa laporan/  

RPLBK 

7 Tindak Lanjut Menindak lanjuti 

rencana operasional 

sebagai program 

bagi remaja di Panti 

Sosial Asuhan Anak 

(PSAA) Al-Kautsar 

Lembang  

Pengurus Panti 

Sosial Asuhan 

Anak (PSAA) Al-

Kautsar 

Lembang, Ibu 

asuh 

Seluruh kegiatan 

yang telah 

dilaksanakan 

meliputi konteks, 

input, proses, dan 

produk 

Disesuaikan 

dengan 

kebutuhan 

Pengurus Panti 

Sosial Asuhan 

Anak (PSAA) Al-

Kautsar Lembang, 

Ibu asuh, 
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4.2.8. Pengembangan Tema/ Topik layanan 

 

NO  MATERI TEMA/ 

TOPIK 

INDIKATOR PENCAPAIAN METODE/ 

TEKNIK 

MEDIA WAKTU 

1 Resiliensi  Berpikir positif 

untuk 

meningkatkan 

resiliensi pada 

tingkat kebahagiaan 

Remaja di panti sosial asuhan 

anak mampu berpikir positif 

dalam menghadapi keterpurukan 

yang terjadi untuk meningkatkan 

kebahagiaan 

Brainstorming Laptop, 

Infous 

1 x 35 menit 
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4.2.9. Media dan Alat Pendukung 

Dalam pelaksanaan layanan dasar bimbingan dan konseling untuk 

meningkatkan kebahagiaan, sejumlah media dan alat pendukung diperlukan, 

diantaranya adalah ruangan untuk melaksanakan layanan dasar bimbingan dan 

konseling serta perlengkapannya, media dan alat yang digunakan dalam 

pemberian layanan serta angket yang diperlukan untuk melakukan need 

assessment. 

4.2.10. Personel 

Pengurus panti sosial asuhan anak sebagai orang yang berwenang dan 

bertanggung jawab dalam pelaksanaan bimbingan untuk meningkatkan 

kebahagiaan. Kerjasama yang dapat dilakukan dipaparkan sebagai berikut. 

1) Kepala Panti Sosial Asuhan Anak Al-Kautsar Lembang 

a) Mengkoordinasikan seluruh layanan dasar bimbingan dan 

konseling untuk meningkatkan kebahagiaan pada remaja. 

b) Menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam kegiatan 

layanan bimbingan dan konseling yang akan diberikan. 

2) Ibu Asuh 

a) Membantu mengumpulkan informasi tentang kebutuhan remaja 

agar pelaksanaan layanan dasar bimbingan dan konseling untuk 

meningkatkan kebahagiaan dapat berjalan dengan lancar dan 

maksimal. 

b) Membantu mensosialisasikan layanan dasar bimbingan dan 

konseling untuk meningkatkan kebahagiaan pada remaja. 

4.2.11. Evaluasi Indikator keberhasilan 

Evaluasi dilakukan dengan tujuan untuk mengukur keberhasilan 

pemberian layanan bimbingan dan konseling terhadap remaja di panti sosial 

asuhan anak Al-Kautsar Lembang. Program dirancang berdasarkan hasil need 

assessment menggunakan angket yang dikembangkan dari Authentic Happiness 

Inventory. Setelah melakukan need assessment langkah selanjutnya adalah 

mengidentifikasi tujuan layanan bimbingan dan konseling yang akan diberikan, 
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kemudian merancang dan mengembangkan layanan dasar bimbingan dan 

konseling untuk meningkatkan kebahagiaan remaja di panti sosial asuhan anak 

Al-Kautsar Lembang. 

Komponen program layanan bimbingan dan konseling yang dievaluasi 

mencakup kesesuaian antara tujuan program dengan hasil analisis kebutuhan dan 

penggunaan media. Evaluasi program yang dirancang dan dikembangkan oleh 

peneliti dievaluasi oleh dosen ahli Deparemen Psikologi Pendidikan dan 

Bimbingan.  

4.2.12. Tindak Lanjut 

Tindak lanjut yang dilakukan adalah dengan melakukan perbaikan 

Rancangan Pelaksanaan Layanan Bimbingan dan Konseling (RPLBK). 

Disamping itu, dilakukan peninjauan kembali terhadap tujuan, materi dan strategi 

yang digunakan dalam program bimbingan pribadi untuk meningkatkan 

kebahagiaan remaja. 

 

4.3. Keterbatasan Penelitian 

Berikut disampaikan beberapa keterbatasan penelitian. 

4.3.1. Terbatasnya jumlah populasi penelitian di Panti Sosial Asuhan Anak 

(PSAA) Al-Kautsar Lembang hanya memiliki 53 orang penghuni yang 

terbagi atas 16 orang anak-anak dan 37 orang remaja. Gambaran tingkat 

kebahagiaan remaja terbatas pada 37 orang remaja di panti asuhan. 

4.3.2. Teknik pengumpulan data menggunakan angket yang dapat dijawab 

sendiri oleh responden sesuai dengan keadaan dan kondisi diri remaja 

tersebut. Teknik angket tersebut memungkinkan remaja memilih 

pernyataan-pernyataan yang ideal namun kurang sesuai dengan keadaan 

diri yang sebenarnya. 

4.3.3. Penelitian ini terbatas pada pengukuran faktor latarbelakang keluarga dan 

rentang pendidikan.  

4.3.4. Rancangan layanan bimbingan dan konseling yang dibuat sebatas 

rancangan program hipotetik dan belum diimplementasikan oleh peneliti. 

 


