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ABSTRAK
Subjective well-being pada ibu merupakan kepuasan hidup dan perasaan positif terkait dengan domain
keluarga, ditandai adanya kepuasan hidup berkeluarga meliputi kepuasan dalam komunikasi, resolusi
konflik, waktu luang, keuangan. hubungan seksual, kesetaraan peran, orientasi agama, kepribadian,
keluarga besar dan pengasuhan. Namun demikian, sejauh ini belum diketahui bagaimana profil subjective
well-being (kesejahteraan subjektif) ibu, bila dikaitkan dengan usia dan lama pernikahan.
Tujuan Penelitian ini adalah untuk mendiskripsi kesejahteraan subjektif ibu “muda” (usia 20-40 tahun)
ditinjau dari usia dan lama pernikahan. Desain penelitian menggunakan rancangan deskriftif-eksploratif.
Partisipan terdiri dari 302 orang ibu, usia 20-40 tahun, merupakan orangtua siswa di enam sekolah
TK/PAUD di Kota Malang. Teknik sampling menggunakan cluster random sampling. Instrumen penelitian
untuk mengukur kesejahteraan subjektif ibu menggunakan The Scale of Subjective Well-Being for Mother
(SSWB-M), sementara itu usia dan lama pernikahan diukur menggunakan angket. Analisis data
menggunakan analisis deskriftif (distribusi frekuensi), dengan bantuan Software Amos-20.
Hasil Penelitian menunjukkan bahwa: (1) subjective well-being ibu terkait kepuasan hidup dalam domain
keluarga skor paling rendah, ketika ibu berusia 29-33 tahun, sementara itu kepuasan aspek pengasuhan
(parenting) memiliki skor yang paling rendah di semua kelompok usia. Ditinjau dari lama pernikahan,
kepuasan hidup berkeluarga, posisi paling rendah ketika usia pernikahan 1-5 tahun, namun aspek
pengasuhan (parenting) menunjukkan skor yang paling rendah di di sepanjang masa pernikahan, (2)
subjective well-being komponen afektif dilihat dari usia maupun lama pernikahan, hasil penelitian
menunjukkan bahwa positive affect lebih tinggi dibandingkan negative affect, di semua kelompok usia (2240 tahun) maupun kelompok lama pernikahan 1-20 tahun.
Implikasi temuan penelitian adalah kepuasan dalam pengasuhan anak, merupakan suatu kebutuhan, oleh
karena itu perlu diberikan parenting training program khususnya pada ibu “muda” usia 20-40 tahun.
Kata kunci: subjective well-being, ibu “muda” (20-40 tahun), usia, lama pernikahan
LATAR BELAKANG
Subjective well-being terdiri dari aspek kognitif merupakan penilaian secara global kepuasan hidup dan
seseorang, serta komponen afektif (perasaan positif dan perasaan negatif) tidak mengarah pada domain
tertentu (Diener, dkk., 1999; Diener, dkk., 2009). Berbasis life span perspektif subjective well-being
berbeda-beda sesuai dengan periode perkembangannya. Ketika usia dewasa subjective well-being ditandai
dengan menemukan kebermaknaan hidup (Durayappah, 2011).
Subjective well-being periode dewasa, menekankan pada penemuan kebermaknaan hidup (Durayappah,
2011), namun demikian rumusan kebermaknaan hidup secara personal bisa berbeda-beda. Studi awal
pada responden kultur Indonesia, ibu usia dewasa muda (25-40 tahun), memaknai subjective well-being
terkait konteks keluarga atau diistilahkan dengan subjective well-being in family domain (Prastuti,
2016:2018), artinya bahwa subjective well-being bagi ibu adalah ketika keluarganya bahagia, dengan kata
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kata lain bahagianya bagi ibu adalah ketika bisa membahagiakan keluarganya. Hal ini dengan
perkembangan kognitif usia dewasa muda, yakni kisaran usia 20-40 tahun (Papalia & Olds, 1986),
merupakan responsibility stage, yakni fokus pada pemecahan problem hidup terkait tanggung jawab dalam
karir dan keluarga, dibingkai dalam relationship of love (Schaie & Willis, 1991). Dengan demikian, subjective
well-being senantiasa terkait dengan tercapainya tugas perkembangan, maknanya adalah keberhasilan
dalam melaksanakan tugas perkembangan pada usia dewasa muda usia 20-40 tahun (Papalia & Olds,
1986, Papalia, dkk., 2009, Aiken, 2002), yakni membentuk keluarga, belajar hidup sebagai suami & istri,
mengasuh anak, akan berdampak pada kesejahteraan dan kebahagiaan hidup (Hurlock, 1980).
Konteks interaksi sosial dengan orang lain memberi kontribusi terhadap subjective well-being atau
memberi sumber kebahagiaan (Baumgardner & Crothers, 2010). Berbasis teori psiko-sosial (Erikson,
dalam Feist & Feist, 2010), interaksi sosial pada periode dewasa adalah terkait dengan pasangan dan
anak, sebagai agen sosial yang penting. Namun demikian, subjective well-being pada sampel ibu,
menunjukkan temuan yang menarik. Menurut persepsi responden keluarga merupakan sumber
kebahagiaan urutan pertama (Prastuti, 2016), sekaligus menjadi sumber ketidakpuasan (Eggleston, dkk.,
2001; Prastuti, 2016; 2018).
Subjective well-being terkait dengan konteks keluarga, sejauh ini belum diketahui pada periode
perkembangan dewasa pada umur dan usia pernikahan tahun keberapa, problematik subjective well-being
mengalami periode kritis, sejauh ini masih terdapat berbagai hasil penelitian yang hasilnya beragam. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa titik kebahagiaan terendah terjadi pada usia 30-40 tahun dengan pola
seperti huruf U (Mroczek & Kolarz, 1998, dalam Santrock, 2011), periode transisi umur 30-an atau
rentang usia 25-34 tahun (Papalia & Olds, 1986), di usia dibawah 30 tahun (Eggleston, dkk., 2001). Secara
umum periode dewasa (usia 20-40 tahun), merupakan titik terendah kepuasan dan kebahagiaan hidup
dibandingkan periode sesudahnya (Prastuti, 2016; 2018).
Sementara itu, bila ditinjau dari usia pernikahan, temuan penelitian menunjukkan temuan yang menarik
yakni problematik subjective well-being dalam konteks keluarga, khususnya terkait interaksi dengan
pasangan, ditandai dengan terus menurunnya kepuasan hidup pada aspek pernikahan hingga tahun ke-8
hingga ke-10 (Kurdek dalam Baumgardner & Crothers, 2010). Pola penyesuaian perkawinan pada
periode awal menikah, terutama pada pasangan menikah kurang dari 10 tahun menunjukkan pola: bulan
madu, masa pengenalan dan fase kritis sebelum dicapai tahap penerimaan (Anjani & Suryanto, 2006).
Penelitian pada responden ibu usia 20-40 tahun, menemukan bahwa waktu paling kritis, ditandai dengan
subjective well-being di level terendah berada di usia pernikahan empat tahun pertama (Prastuti, 2016;
2018). Temuan penelitian ini memberi makna subjective well-being dalam konteks keluarga,
mengindikasikan adanya proses adaptasi yang dinamis. Oleh karena itu titik kritis subjective well-being
berada di usia dan lama pernikahan perlu diketahui, agar dapat menjadi pijakan upaya deteksi
problematik subjective well-being pada periode dewasa dan upaya prevensi dan intervensinya. Tujuan
penelitian ini adalah: (1) mendeskripsi subjective well-being ibu usia dewasa muda dengan mengkaitkan
usia dan (2) mendeskripsi subjective well-being ibu usia dewasa muda dengan mengkaitkan lama
pernikahan.
METODE PENELITIAN

Subjek Penelitian
Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah cluster sampling dengan three stage sampel
(Neuman, 2003). Langkah-langkah teknik sampling diuraikan sebagai berikut: (1) melakukan random
sampling of big clusters, dalam hal ini cluster besarnya adalah jumlah ibu di TK/PAUD di lima kecamatan
di Malang, kemudian dari hasil random diperoleh tiga kecamatan, (2) melakukan random sampling dari
cluster kecil. Dalam hal ini dari jumlah sekolah TK/PAUD dari tiga kecamatan, dilakukan random
sehingga diperoleh sampel dari masing-masing kecamatan diwakili oleh dua TK/PAUD, jadi total
berjumlah enam TK/PAUD, (3) melakukan sampling elemen dalam sampel kecil, dalam hal ini dari enam
TK/PAUD diperoleh jumlah wali murid (ibu) sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan. Total
responden ibu yang diperoleh berjumlah 302 orang, berasal dari enam sekolah: PG dan TK
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Laboratorium UM, TK IT As-Salam, TK BA Restu, TK Al-Ghoniah, PG/TK Selaras Cita dan TK AlKautsar.
Instrumen Penelitian
Subjective Well Being diukur menggunakan The Scale of Subjective Well-Being for Mother (SSWB-M;
Prastuti, Tairas & Hartini, 2018). SSWB-M terdiri dari 2 sub-tes: (1) Life Satisfaction in Family Domain
(LSS=FD), terdiri dari 20 item, (2) Positive Negative Affect Scale in family Domain (PANAS-FD), terdiri
dari 11 item. SSWB-M disusun dengan menggunakan format item skala likert 1-5 (1 = sangat kurang
sesuai, 2 = kurang sesuai, 3 = cukup sesuai, 4 = sesuai, dan 5= sangat sesuai). Hasil uji coba alat ukur
SSWB-M, terhadap 102 responden, ibu usia dewasa muda (20-40 tahun), membuktikan SSWB-M, sub
skala life satisfaction in family domain memiliki composite reliability (CR) yang tinggi (0,722-0,935), artinya
memiliki serta AVE di atas 0,50 (0,751-0,936), yang mengindikasikan adanya validitas konvergen dan
validitas diskriminan yang tinggi. Secara keseluruhan sub-skala life satisfaction in family domain memiliki
koofisien Alpha Cronbach 0,892 dan composite reliability sebesar 0,984. Sementara itu, sub-skala positivenegative affect in family domain, memiliki composite reliability (CR) yang tinggi (0,865-0,931) dan AVE yang
tinggi (0,743-0,831), mengindikasikan adanya validitas konvergen yang baik. Secara keseluruhan baik
positive affect maupun negative affect juga memiliki koofisien reliabilitas yang tinggi, yakni composite
reliability sebesar 0,950, dan Alpha Cronbach 0,763.
Analisis Data
Analisis data menggunakan analisis deskriptif, berbasis distribusi data (teknik persentase), dengan
bantuan program software Amos-20.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Karakteristik Subjek
Karakteristik responden digambarkan sebagai berikut: dilihat dari status pekerjaan sebanyak 55,6%
responden adalah ibu dengan status bekerja antara lain sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), tenaga
profesional (arsitek, dokter, notaris, konsultan), karyawan swasta, wiraswasta, guru dan dosen.
Pendidikan akhir paling menonjol adalah jenjang Sarjana S1 (75,1%), sedangkan sisanya berpendidikan
SLTA, Diploma dan Pascasarjana S2. Agama yang diyakini oleh responden mayoritas adalah beragama
Islam (87,7%), sedangkan sisanya beragama Hindu, Katholik, Kristen dan Kristen Protestan. Suku bangsa
(etnis) didominasi oleh suku Jawa (80,5%), sedangkan 19,5% lainnya tersebar pada suku Arab, Bali,
Banjar, Batak, Bugis, Cina, India, Madura, Makasar, Minang dan Sunda.
Tabel 1. Karakteristik Subjek Penelitian
Karakteristik Subjek

Minimal

Maksimal

Rata-rata

Usia ibu (tahun)

22

40

34,21

Usia saat menikah (tahun)

19

36

25,20

Lama menikah (tahun)

2

20

8,92

Jumlah anak

1

5

1,96

Lama bekerja*) (tahun)

1

24

9,56

Pendapatan ibu*) (Juta Rp.)

0,50

15,00

3,21

Pendapatan gabungan*) (Juta Rp.)

0,60

50,00

6,72

Keterangan: *) Bagi yang bekerja
Tabel 1 menggambarkan karakteristik rinci responden, yakni: usia ibu yang diteliti berkisar 22-40 tahun
dengan usia rata-rata 34,21 tahun. Selanjutnya pada bagian analisis deskriptif, usia ibu akan dikategorikan
menjadi tiga kelompok, yaitu usia 22-28 tahun, 29-33 tahun, dan 34-40 tahun. Usia responden saat
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menikah berkisar antara 19-36 tahun, sementara itu rata-rata ketika menikah berusia 25,20 tahun.
Dilihat dari lama pernikahan responden berkisar 2-20 tahun dengan rata-rata lama pernikahan 8,92
tahun. Terkait penyajian analisis deskriptif, lama pernikahan dikategorikan menjadi empat kelompok,
yaitu lama pernikahan 1-5 tahun, 6-10 tahun, 11-15 tahun dan 16-20 tahun.
Berdasarkan jumlah anak, data menunjukkan bahwa responden memiliki jumlah anak berkisar 1-5 orang,
dan sebagian besar subjek yang diteliti memiliki anak yang sedang duduk di pendidikan taman kanakkanak, merupakan anak pertama. Responden dengan status bekerja, rata-rata sudah bekerja selama 9,56
tahun dengan penghasilan rata-rata Rp.3,2 juta per bulan. Jika penghasilan responden digabungkan
dengan penghasilan pasangan, maka rata-rata besarnya penghasilan keluarga sebesar Rp.6,72 juta per
bulan.
Hasil Analisis Data Deskriptif Subjective Well-Being
Subjective Well-Being Komponen Kognitif (Life Satisfaction)
Gambaran subjective well-being subjek, baik komponen kognitif (life satisfaction) dan komponen afektif
(positive-negative affect), ditinjau dari usia subjek ditunjukkan pada Tabel 2 berikut.
Tabel 2. Deskripsi Kepuasan Hidup (Life Satisfaction) Berdasarkan Usia
Aspek Kepuasan Hidup
Usia
(Life Satisfaction)

22-28 tahun

29-33 tahun

34-40 tahun

Komunikasi

4.37

4.16

4.28

Resolusi konflik

3.76

3.69

3.83

Waktu luang

4.21

4.10

4.14

Keuangan

4.31

4.06

4.17

Hubungan seksual

3.91

3.90

3.96

Kesetaraan peran

3.72

3.63

3.70

Orientasi agama

4.07

4.00

4.21

Kepribadian

3.67

3.61

3.68

Keluarga besar

3.66

3.68

3.71

Pengasuhan

2.94

3.15

2.97

Life Satisfaction in Family Domain

3.92

3.84

3.91

Berdasarkan Tabel 2 menunjukkan bahwa subjek di ketiga kelompok usia mempunyai kepuasan hidup
dalam keluarga pada aspek yang sama yaitu komunikasi, namun memiliki kepuasan hidup yang paling
rendah dibandingkan yang lain pada aspek pengasuhan. Hal ini berarti dalam konteks keluarga, dengan
usia responden yang semakin bertambah, berpendidikan tinggi serta dengan pendapatan keluarga yang
cukup memadai, aspek pengasuhan masih menjadi sumber ketidakpuasan bagi responden, yaitu ibu usia
dewasa muda. Secara umum kepuasan hidup dalam konteks keluarga menunjukkan pola yang unik: pada
usia 22-28 tahun kepuasan hidup dalam ranah keluarga cukup tinggi (3,92 dari skor maksimal 5),
kemudian di usia 29-33 tahun mengalamai penurunan (3,84 dari skor maksimal 5), kemudian mulai usia
34-40 tahun mulai naik lagi (3,91 dari skor maksimal 5).
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Berdasarkan data ini dapat disimpulkan bahwa pola kepuasan hidup ditinjau dari usia membentuk huruf
“U” meskipun dengan skor yang tidak terlalu tajam. Jadi, titik terendah kepuasan hidup dalam keluarga
berada di titik usia 29-33 tahun, maknanya usia ini merupakan critical period pada aspek kepuasan hidup
dalam keluarga.
Gambaran subjective well-being dimensi kepuasan hidup (life satisfaction) ditinjau dari lama pernikahan
ditunjukkan pada Tabel 3 di bawah ini.
Tabel 3. Deskripsi Life Satisfaction Berdasarkan Lama Pernikahan
Aspek Kepuasan Hidup Lama Pernikahan
(Life Satisfaction)

1-5 tahun

6-10 tahun

11-15 tahun

16-20 tahun

Komunikasi

4.10

4.25

4.30

4.23

Resolusi konflik

3.60

3.73

3.91

3.92

Waktu luang

3.68

4.19

4.14

4.31

Kelola keuangan

4.08

4.15

4.15

4.04

Hubungan seksual

3.72

3.93

4.02

4.08

Kesetaraan peran

3.52

3.71

3.71

3.65

Orientasi agama

3.92

4.18

4.02

4.54

Kepribadian

3.47

3.72

3.55

3.81

Keluarga besar

3.47

3.76

3.75

3.54

Pengasuhan

3.26

3.10

3.00

2.92

Life Satisfaction

3.72

3.92

3.89

3.96

Tabel 3 menunjukkan bahwa di keempat kelompok lama pernikahan, kepuasan hidup dalam keluarga
yang paling menonjol adalah pada aspek komunikasi, kemudian disusul aspek keuangan, sementara itu
kepuasan hidup pada aspek pengasuhan (parenting) menunjukkan trend yang semakin menurun seiring
dengan bertambahnya usia pernikahan. Artinya kepuasan hidup dalam keluarga khususnya dalam aspek
pengasuhan berbanding terbalik dengan lama pernikahan.
Di usia pernikahan tahun ke 16-20, ketidakpuasan hidup aspek pengasuhan berada di titik terendah, hal
ini merupakan temuan data yang menarik untuk dijelaskan. Temuan yang menarik bahwa kepuasan hidup
dalam keluarga pada ke empat kelompok berdasarkan lama pernikahan, secara umum menunjukkan
bahwa kepuasan hidup dalam keluarga, titik terendah adalah di lima tahun pernikahan.
Diantara aspek kepuasan hidup dalam keluarga, aspek komunikasi dan keuangan lebih menonjol
dibandingkan aspek lainnya seperti aspek resolusi konflik, waktu luang, hubungan seksual, kesetaraan
peran, orientasi beragama, kepribadian dan keluarga besar. Namun demikian yang menarik adalah
kepuasan hidup dalam keluarga khususnya pengasuhan merupakan aspek yang paling rendah
dibandingkan aspek yang lain pada lima tahun pertama pernikahan hingga pernikahan tahun ke 16-20.
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Subjective Well-Being Komponen Afektif
Gambaran subjective well-being (komponen afektif) ditinjau dari usia subjek ditunjukkan pada Tabel 4
dibawah ini.
Tabel 4. Deskripsi Positive-Negative Affect Berdasarkan Usia
Usia
Komponen Afektif
Subjective Well-Being

22-28 tahun

29-33 tahun

34-40 tahun

Positive Affect (PA)

4.37

4.40

4.40

Negative Affect (NA)

2.21

2.44

2.49

Berdasarkan Tabel 4 menunjukkan bahwa subjective well-being komponen afektif, ditinjau dari usia subjek,
di tiga kelompok usia baik kelompok usia 22-28 tahun, 29-33 tahun dan 34-40 tahun, positive affect
menunjukkan skor yang lebih tinggi dibandingkan dengan skor negative affect, hal ini mengindikasikan
bahwa di tiga kelompok usia, positive affect cenderung lebih tinggi daripada negative affect.
Gambaran subjective well-being (komponen afektif) ditinjau dari lama pernikahan subjek ditunjukkan pada
Tabel 5 di bawah ini.
Tabel 5. Deskripsi Positive-Negative Affect Berdasarkan Lama Pernikahan
Lama Pernikahan
Komponen Afektif
Subjective Well-Being

1-5 tahun

6-10 tahun

11-15 tahun

16-20 tahun

Positive Affect (PA)

4.33

4.45

4.34

4.33

Negative Affect (NA)

2.41

2.37

2.17

2.74

Berdasarkan Tabel 5 menunjukkan bahwa positive affect di empat kelompok lama pernikahan 1-5 tahun,
6-10 tahun, 11-15 tahun dan 16-20 tahun menunjukkan pola yang sama, yakni positive affect lebih
menonjol dibandingkan dengan negative affect. Data ini memberi makna bahwa secara umum subjek
penelitian baik di ketiga kelompok usia, yakni usia 22-28 tahun, 28-33 tahun, 34-40 tahun, serta keempat
kelompok lama pernikahan 1-5, 6-10, 11-15 dan 16-20, menunjukkan skor positive affect (PA), lebih
menonjol daripada negative affect (NA).
Pembahasan
Hasil Penelitian menunjukkan bahwa: (1) subjective well-being (kesejahteraan subjektif) ibu terkait
kepuasan hidup dalam domain keluarga skor paling rendah, ketika ibu berusia 29-33 tahun, sementara
itu kepuasan aspek pengasuhan (parenting) memiliki skor yang paling rendah di semua kelompok usia.
Ditinjau dari lama pernikahan, kepuasan hidup berkeluarga, posisi paling rendah ketika usia pernikahan
1-5 tahun, namun aspek pengasuhan (parenting) menunjukkan skor yang paling rendah di sepanjang masa
pernikahan, (2) kesejahteraan subjektif komponen afektif dilihat dari usia maupun lama pernikahan, hasil
penelitian menunjukkan bahwa positive affect lebih tinggi dibandingkan negative affect, di semua kelompok
usia (22-40 tahun) maupun kelompok lama pernikahan 1-20 tahun.
Hasil penelitian menguatkan penelitian sebelumnya bahwa usia dewasa muda disinyalir merupakan usia
penuh masalah (problem age), diwarnai dengan ketegangan emosional (Hurlock, 1980), khususnya
transisi usia 30-an (usia 28-33 tahun), merupakan periode krusial untuk mengevaluasi ulang struktur
hidup, hingga usia 40 tahun yang merupakan puncak fase dewasa muda (settling-down period). Periode ini
ditandai dengan komitmen yang tinggi dalam menentukan tujuan hidup, baik pada domain pekerjaan dan
keluarga (Levinson dalam Papalia & Olds, 1986; Papalia, dkk., 2009). Hasil penelitian menyimpulkan
192

Naskah Prosiding Temilnas XI IPPI (Malang, 20-21 September 2019)
ISBN : 978-60274420-7-8

bahwa secara umum periode dewasa (usia 20-40 tahun), merupakan titik terendah kepuasan dan
kebahagiaan hidup dibandingkan periode sesudahnya (Prastuti, 2016; 2018).
Periode dewasa muda mengalami krisis psiko-sosial (Erikson, dalam Feist & Feist, 2010), yakni episode
dalam hidup yang ditandai dengan kesulitan dan kondisi penuh stres, akan tetapi tindakan yang dilakukan
oleh individu merupakan titik balik untuk melakukan perubahan yang transformatif (Robinson, dkk.,
2013). Maknanya adalah berbagai keputusan yang dilakukan akan menentukan kesuksesan dan
kebahagiaan (Papalia & Olds, 1986).
Problematik subjective well-being dalam keluarga dapat dijelaskan dengan teori vulnerability-stressadaptation of mariage bahwa kualitas pernikahan sebagai proses dinamis, hasil dari kemampuan pasangan
untuk mengatasi kejadian hidup yang penuh stres (Karney & Bradbury, 1995 dalam Cavanaugh &
Blancard-Field, 2010). Hal ini diperkuat dengan hasil preliminary study bahwa subjective well-being pada
periode young adulthood pada responden ibu, merupakan proses adaptasi yang dinamis (Prastuti, 2016;
2018), oleh karena itu teori adaptasi dinilai lebih tepat digunakan sebagai frame of work untuk
menjelaskan problematik subjective well-being khususnya pada responden Ibu usia “muda” (20-40 tahun).
Teori adaptasi yang menjelaskan subjective well-being bermuara dari hedonic treadmill model (Brickman &
Campbell dikutip Diener, dkk., 2006), memandang bahwa kejadian hidup “baik atau buruk” secara
temporer mempengaruhi subjective well-being, tetapi individu mampu beradaptasi dengan cepat dalam
kondisi netral (Diener, dkk., 2006), mampu otonom untuk menentukan pilihan, dengan merubah respon
serta menekankan peran aktif individu (Diener,dkk, 2009).
Berdasarkan hasil temuan ini, perlu dikembangkan model subjective well-being ibu “muda” usia 20-40
tahun (Papalia, dkk., 2009; Aiken, 2002), dengan mengidentifikasi prediktor-prediktor penting yang
mampu menjelaskan mekanisme penyesuaian diri yang adaptif pada periode dewasa muda, khususnya
pada responden ibu. Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa komponen subjective well-being
aspek parenting memiliki skor yang paling rendah dibandingkan dengan aspek lain, oleh karena itu
penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan program pelatihan parenting (parenting training
program) untuk meningkatkan kepuasan hidup ibu “muda” (20-40) dalam aspek pengasuhan anak. Salah
satu pendekatan parenting yang dapat disarankan adalah mindful parenting.
Implikasi hasil penelitian pentingnya peningkatan kepuasan hidup ibu pada aspek parenting, pendekatan
parenting yang dinilai efektif adalah parenting berbasis mindfull parenting model (Duncan, Coatworth &
Greenberg, 2009). Model pengasuhan berbasis aktivasi mindfulness, dapat diajarkan dan diterapkan
untuk meningkatkan dan menguatkan kepuasan hidup ibu khususnya dalam konteks keluarga. Mindfull
parenting model meliputi: (1) mendengar dengan penuh perhatian (listening with full attention), (2)
menerima diri dan anak (non-judgement /acceptance of self and child), (3) menyadari emosi (emotional
awareness), (4) regulasi diri dalam hubungan pengasuhan (self-regulation in the parenting relationship), (5)
kasih sayang terhadap diri dan anak (compassion for self and the child).
Sasaran penting program peningkatan subjective well-being khususnya kepuasan hidup dalam dimensi
parenting terutama urgen diberikan pada ibu “muda”, usia 30-an (29-33 tahun), serta ketika usia
pernikahan 1-5 tahun, yang merupakan usia pernikahan yang “rawan”.
SIMPULAN
Hasil Penelitian menunjukkan bahwa: (1) subjective well-being (kesejahteraan subjektif) ibu terkait
kepuasan hidup dalam domain keluarga skor paling rendah, ketika ibu berusia 29-33 tahun, sementara
itu kepuasan aspek pengasuhan (parenting) memiliki skor yang paling rendah di semua kelompok usia.
Ditinjau dari lama pernikahan, kepuasan hidup berkeluarga, posisi paling rendah ketika usia pernikahan
1-5 tahun, namun aspek pengasuhan (parenting) menunjukkan skor yang paling rendah di sepanjang masa
pernikahan, (2) subjective well-being (kesejahteraan subjektif) komponen afektif dilihat dari usia maupun
lama pernikahan, hasil penelitian menunjukkan bahwa positive affect lebih tinggi dibandingkan negative
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affect, di semua kelompok usia (22-40 tahun) maupun kelompok lama pernikahan 1-20 tahun. Implikasi
temuan penelitian adalah kepuasan dalam pengasuhan anak, merupakan suatu kebutuhan, oleh karena
itu perlu diberikan parenting training program khususnya pada ibu “muda” usia 20-40 tahun.
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