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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Psychological well-being (PWB) atau kesejahteraan psikologis 

merupakan suatu kondisi yang menjadikan individu dapat mengenali, 

menggali dan memiliki potensi yang khas pada dirinya. Sikap inilah yang 

kemudian dapat mengarahkan seseorang untuk mencapai kepuasan dalam 

hidupnya. Karena ketika individu dapat merasakan kepuasan hidup maka 

kesejahteraan psikologisnya sudah terpenuhi dan otomatis keadaan mentalnya 

pun bisa dikatakan dalam keadaan sehat.  

Di dalam PWB sendiri terdapat enam dimensi sebagai indikator 

pencapaian kesejahteraan psikologis seseorang. Enam dimensi itu adalah 

dimensi penerimaan diri, dimensi hubungan positif dengan orang lain, 

dimensi otonomi, dimensi penguasaan lingkungan, dimensi tujuan hidup dan 

dimensi pertumbuhan pribadi. Setiap individu tentu memiliki pencapaian 

dimensi PWB yang berbeda dengan individu yang lain. Hal ini disebabkan 

oleh banyak faktor, salah satunya adalah karena faktor peran gender.  

Peran gender pada hakikatnya adalah bagian dari peran sosial. Sama 

halnya dengan anak yang harus mempelajari perannya sebagai anak terhadap 

orang tua, maka ia pun harus mempelajari perannya sebagai anak dari jenis 

kelamin tertentu terhadap jenis kelamin lawannya. Dengan demikian peran 

gender ini tidak hanya ditentukan oleh jenis kelamin orang yang 

bersangkutan, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor lainnya, lingkungan dan 

budaya. 

Akan tetapi perlu diketahui bahwa gender berbeda dengan jenis 

kelamin. Gender merupakan bagian dari identitas sosial seseorang, sedangkan 

jenis kelamin merupakan sebuah penanda mengenai jati dirinya. Jenis 

kelamin pun hanya terbatas pada pembagian laki-laki dan perempuan saja 
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 walaupun di beberapa negara menambahkan jenis kelamin transseksual pada 

penduduknya, sedangkan peran gender terbagi menjadi 4 jenis yaitu 

maskulin, feminin, androgini, dan undifferentiated (tak terbedakan). 

Selain pembahasan mengenai kesetaraan gender, kita juga perlu 

memperhatikan bagaimana kesejahteraan hidup seseorang yang mempunyai 

peran gender tertentu. Karena, belum tentu seorang yang mempunyai jenis 

kelamin wanita merasa bahagia dan sejahtera jika dia dituntut untuk 

menjalankan peran gender feminine, hal ini bisa disebabkan karena peran 

gender yang dimilikinya adalah cenderung maskulin, dan begitu juga 

sebaliknya. Selain itu, menjalankan satu peran gender maskulin atau feminin 

saja tidak menjamin bahwa seseorang akan sepenuhnya menjadi sejahtera. 

Menjalankan dua peran gender sekaligus justru bukanlah suatu kesalahan, 

melainkan dapat menjadikan seseorang lebih bisa fleksibel dalam menjalani 

kehidupannya. Hal ini sesuai dengan beberapa hasil penelitian berikut yang 

menyatakan bahwa dibandingkan dengan peran gender tertentu, pria dan 

perempuan androgini lebih kreatif dan optimis (Norlander, dkk, 2000), lebih 

mampu menyesuaikan diri (Williams & D’ Alessandro, 1994), lebih mampu 

mengadaptasi tuntutan berbagai situasi (Prager & Bailey, 1985), lebih 

fleksibel dalam menghadapi stress (McCall & Struthers, 1994), dan lebih 

puas dalam hubungan interpersonal mereka (Rosenzweig & Daley, 1989) 

(dalam Baron & Byrne, 2004). 

Dalam menjalankan peran dalam masyarakat, setiap gender 

mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, hal inilah yang juga 

memungkinkan setiap peran gender berbeda dalam pencapaian kesejahteraan 

psikologisnya. Menurut Ryff (1995), laki-laki pada umumnya sulit untuk 

bersikap hangat, terbuka, dan peduli dengan orang lain. Berbeda dengan 

perempuan pada umumnya yang lebih mampu untuk membina hubungan 

yang hangat  dan penuh kepercayaan dengan orang lain. Memiliki kepedulian 

terhadap kesejahteraan orang lain, dapat menunjukkan empati, afeksi dan 

intimitas.  



3 

 

 

 

Hal ini sesuai dengan karakteristik  maskulin dan feminin yang 

dijelaskan oleh Bem (dalam Baron & byrne), bahwa peran gender maskulin  

cenderung dominan, agresif, ambisius, kompetitif, mandiri, mampu 

memenuhi kebutuhannya sendiri, bergantung pada diri sendiri, bersedia 

mengambil sikap, dan sebagainya yang mencerminkan maskulinitas. 

Sedangkan pada gender feminin lebih dikenal dengan sifat lemah lembut, 

penyayang, hangat, dan sebagainya yang mencerminkan femininitas. Dari 

karakteristik-karakteristik tersebut, kemudian peneliti menyimpulkan bahwa 

gender maskulin mempunyai skor yang tinggi pada dimensi otonomi dan 

penguasaan lingkungan, yang memang pada kedua dimensi tersebut 

seseorang memiliki kemampuan yang baik dalam hal kemandirian, 

kemampuan pengambilan keputusan, kompetitif, serta mampu mengatur 

lingkungan sekitar (Ryff, 1995). Akan tetapi, karena orang yang mempunyai 

peran gender maskulin cenderung kurang hangat dalam hubungan 

interpersonal dan kurang melibatkan emosi dalam hubungan, maka peran 

gender  maskulin rendah pada dimensi hubungan positif dengan orang lain. 

Sedangkan pada peran gender feminin, peneliti menyimpulkan akan tinggi 

pada dimensi hubungan positif dengan orang lain akan tetapi rendah pada 

dimensi otonomi, karena mereka memilki kemampuan untuk membina 

hubungan yang hangat dan penuh kepercayaan dengan orang lain, serta 

sangat memahami prinsip memberi dan menerima dalam hubungan antar 

pribadi, akan tetapi cenderung  kesulitan untuk memenuhi kebutuhannya 

sendiri atau kurang mandiri dan terlalu berpegang pada pendapat dan 

keputusan orang lain (Ryff, 1995).  

Sedangkan untuk peran gender androgini tergolong memiliki hampir 

semua dimensi yang ada dalam PWB karena mereka mempunyai karakteristik 

maskulin dan feminin yang tinggi (Sarwono, 2011). Sehingga mereka 

cenderung lebih fleksibel dalam berinteraksi dan beraktivitas dengan 

lingkungannya. Terakhir yaitu peran gender undifferentiated (tidak 

terbedakan) yang merupakan kebalikan dari androgini, karena mereka 

mempunyai karakteristik maskulin dan feminin yang rendah, sehingga hampir 

semua dimensi dari PWB tidak ada dalam dirinya (Sarwono,2011). 
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Selain mempunyai kaitan dengan peran gender, PWB sangat erat 

kaitannya terhadap proses perkembangan manusia. Semakin bertambah 

kematangan seseorang, maka dimensi-dimensi yang dimilikinya juga akan 

semakin matang. Di dalam setiap tahap perkembangan manusia sendiri tentu 

mengalami banyak sekali siklus yang berbeda dari satu tahap ke tahap 

selanjutnya. Hal ini menjadi salah satu penyebab timbulnya rasa tidak 

bahagia, karena perasaan nyaman pada tahap sebelumnya menjadi alasan 

ketidaksiapan individu menjalani tahap selanjutnya. 

Ketika individu tersebut menginjak usia remaja, maka dia dituntut 

untuk bisa mandiri, disiplin dan bertanggung jawab terutama terhadap dirinya 

sendiri. Hal ini bisa saja menimbulkan tekanan pada diri remaja karena dia 

telah keluar dari ”zona nyaman” ketika dia masih menjadi anak-anak. 

Tekanan inilah yang menimbulkan perasaan marah, tidak bahagia bahkan 

dapat menyebabkan gangguan-gangguan terhadap kesehatan mental yang 

membuat remaja tidak merasakan adanya kesejahteraan dalam aspek 

psikologisnya.  

Akan tetapi bilamana remaja cukup berhasil mengatasi masalah yang 

dihadapi dan kepercayaan diri pada kemampuannya dalam mengatasi 

masalah-masalah tanpa bantuan orang dewasa semakin meningkat, maka 

periode tidak bahagia lambat lau akan berkurang. Pada saat mereka duduk di 

kelas terakhir sekolah menengah atas dan pandangan serta perbuatannya lebih 

seperti orang dewasa, berangsur-angsur rasa bahagia timbul menggantikan 

rasa tidak bahagia dan tekanan serta ketidakpuasan yang menandai awal masa 

remaja sebagian besar menghilang (Hurlock, 1980). 

Kebahagiaan yang lebih besar yang merupakan ciri masa remaja akhir 

sebagian besar disebabkan karena mereka diberi status yang lebih banyak 

dalam usaha mempertahankan tingkat perkembangannya dibandingkan ketika 

pada awal masa remaja. Misalnya, remaja akhir lebih diberi kebebasan dan 

oleh karenanya tidak banyak mengalami kekecewaan. Remaja akhir lebih 

realistik akan kemampuannya dan meletakan tujuan sesuai dengan apa yang 

bisa dicapai, ia terus menerus berusaha dan mengarahkan usahanya untuk 

mencapai tujuannya, dan ia menambah kepercayaan diri berdasarkan pada 



5 

 

 

 

pengetahuan mengenai keberhasilan di masa-masa lalu yang melawan 

perasan-perasaan tidak mampu yang mengganggu pada saat ia lebih muda 

(remaja awal). 

Hipotesis intensifikasi gender (gender intensification hypothesis) 

menyebutkan bahwa perbedaan psikologis dan tingkah laku antara anak laki-

laki dan perempuan menjadi sangat jelas selama masa remaja awal, karena 

adanya peningkatan tekanan-tekanan sosial dari masyarakat untuk 

menyesuaikan diri pada peran gender maskulin atau feminine yang tradisional 

(Hill & Lynch, dalam Satrock 2002). Maka dari itu, peran pubertas remaja 

pada intensifikasi gender dapat menjadi tolak ukur bagi orang-orang dewasa 

dan lingkungan di sekitarnya seperti orang tua, teman-teman sebaya, atau 

bahkan para pendidik untuk lebih mengarahkan remaja tersebut sesuai dengan 

jenis kelamin dan stereotype gender yang dimilikinya. 

Dengan adanya PWB, maka akan memudahkan individu dalam 

menjalankan berbagai tugas perkembangan dalam tiap tahapan 

perkembangannya. Apalagi jika dikaitkan dengan peran gender, maka remaja 

akan lebih mudah untuk melakukan pencapaian terhadap dimensi PWB sesuai 

dengan peran gender yang dimilikinya, karena dengan perbedaan 

karakteristik yang dimiliki oleh masing-masing peran gender berbeda satu 

sama lain, sehingga menjadikan pencapaian individu dalam tiap dimensi 

PWB juga berbeda. Hal inilah yang membuat peran gender menjadi begitu 

penting dalam penentuan kesejahteraan hidup seseorang.  

Melalui penelitian mengenai peran gender ini akan banyak sekali 

aspek yang dapat diungkap. Karena, informasi yang akan diterima oleh 

individu tidak hanya mengenai pembagian peran gender secara utuh lalu 

kemudian mengetahui tinggi rendahnya PWB seseorang saja, akan tetapi juga 

dapat mengetahui mengenai dimensi dari PWB apa saja yang banyak terdapat 

pada masing-masing peran gender. Artinya, dengan semua informasi tersebut 

akan memberikan kemudahan bagi seseorang dalam memenuhi perannya baik 

dalam kehidupan pribadi maupun sosial. Selain itu, penelitian ini juga dapat 

membantu seseorang untuk memahami pencapaian dalam PWB secara 

optimal. Sedangkan untuk individu yang merasa sudah mampu untuk 
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mencapai PWB, maka penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi agar 

individu tersebut bisa mempertahankan kesejahteraan psikologis yang ada 

dalam dirinya. Maka dari itu, keragaman informasi dari penelitian inilah yang 

membuat penelitian ini sangat penting untuk dilakukan. 

Dari penjelasan di atas, maka peneliti ingin mengetahui apakah ada 

perbedaan psychological well-being (PWB) remaja ditinjau dari peran gender. 

 

B. Rumusan Masalah 

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah ada perbedaan 

psychological well-being (PWB) remaja ditinjau dari peran gender. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan psychological 

well-being (PWB) remaja ditinjau dari peran gender. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi 

perkembangan ilmu psikologi khususnya mengenai psikologi gender dan  

psychological well-being sendiri. Karena masih banyak masyarakat yang 

kurang popular dengan salah satu cabang ilmu dari positive psychology 

tersebut. 

 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Remaja 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan kepada para remaja agar 

dapat mengetahui bahwa dalam mencapai PWB tidak harus dengan satu  

peran gender saja. Hal ini disebabkan setiap karakteristik dari peran gender 

mempunyai nilai yang berbeda pada dimensi-dimensi PWB, sehingga dapat 

memberikan jaminan tercapainya kesejahteraan hidup seseorang.  
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b. Bagi Orang Tua dan Pendidik 

Penelitian ini dapat memberikan informasi kepada orang tua dan para 

pendidik mengenai hubungan antara kesejahteraan psikologis dan peran 

gender, sehingga dapat dilakukan pembimbingan, pengarahan dan dukungan 

bagi putra-putrinya untuk melakukan tugas perkembangan sesuai dengan 

minat peran gender mereka, agar terbentuknya dimensi-dimensi dari PWB di 

dalam pribadi putra-putri mereka secara optimal. 


