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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Masa remaja merupakan dekade kedua kehidupan yang penuh dengan 

gejolak serta merupakan masa pada saat individu mengalami perubahan fisik dan 

psikologis (Santrock, 2014). Pada masa ini, banyak permasalahan muncul yang 

dapat mengakibatkan berbagai tantangan psikologis dan berdampak pada 

kesejahteraan psikologis (psychological well-being) mereka. Tahap perkembangan 

masa remaja merupakan tahap peralihan dari masa kanak-kanak (childhood) 

menuju ke masa dewasa (adulthood) yang kondisinya tidak mudah untuk dilewati. 

Maka dari itu, masa perkembangan remaja membutuhkan strategi dalam rangka 

transisi dari masa kanak-kanak menuju ke masa dewasa. Masa remaja adalah masa 

kesempatan bagi seseorang dan waktu yang sangat penting untuk membangun 

perkembangan mereka dalam dekade kedua kehidupan (McLean, dkk., 2010). Hal 

ini dapat menjadi ajang untuk membantu mereka dalam menavigasi risiko dan 

kerentanan serta untuk mengatur jalan yang dapat memenuhi potensi mereka. 

Peluang ini harus dimanfaatkan oleh remaja untuk mengatur jalan menuju ke tahap 

masa dewasa yang sehat secara psikologis dan dapat mengurangi kemungkinan 

masalah di tahun-tahun mendatang. 

Dunia adalah rumah bagi 1,2 miliar individu berusia 10-19 tahun yaitu 

sebanyak 29% penduduk dunia terdiri dari remaja dan 80% diantaranya tinggal di 

negara berkembang (UNICEF, 2011). Secara global diperkirakan 10-20% remaja 
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mengalami kondisi kesehatan mental yang tak terdiagnosis dan tak tertanggulangi 

(UNODC, 2018). Remaja dengan kondisi kesehatan mental tertentu sangat rentan 

terhadap diskriminasi sosial, stigma, masalah akademik, perilaku berisiko, serta 

kesehatan fisik dan psikologis yang buruk. Sebanyak setengah dari semua gangguan 

kesehatan mental dimulai pada usia 14 tahun, tetapi kebanyakan kasus tidak 

dikenali dan tidak diobati serta hal ini dapat menjadi konsekuensi serius bagi 

kesehatan mental sepanjang hidup (WHO, 2014). Transisi dari masa remaja menuju 

ke masa dewasa membuat remaja berisiko lebih besar untuk terkena masalah 

kesehatan mental. Masalah kesehatan dan gangguan mental banyak terjadi pada 

anak muda (Begg, dkk., 2007). 

Berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2013, jumlah penduduk remaja usia 

10-19 tahun di Indonesia pada tahun 2018 adalah sebanyak 44.556.900 yaitu sekitar 

17,44% dari jumlah total penduduk Indonesia (Bappenas, 2013). Analisis data 

lanjutan menunjukkan prevalensi gangguan mental-emosional (depresi dan 

kecemasan) pada pelajar sebesar 7,7% (Kemenkes, 2013). Pada kelompok usia ≥ 

15 tahun prevalensi gangguan mental-emosional naik dari 6% menjadi 9,8% 

(Kemenkes, 2018). Data dari sebuah penelitian yang dilakukan oleh Mubasyiroh 

(2015) menunjukkan bahwa sebesar 60,17% pelajar SMP-SMA di Indonesia 

mengalami gejala gangguan mental emosional dengan gejala yang dialami yaitu 

sebesar 44,54% merasa kesepian, 40,75% merasa cemas, dan sebanyak 7,33% 

pernah ingin bunuh diri (Mubasyiroh, dkk., 2017). Selain itu, penelitian yang 

dilakukan oleh Peltzer & Pengpid (2018) menunjukkan bahwa tingkat depresi 
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tertinggi di Indonesia berada pada usia remaja atau usia dewasa muda yaitu usia 15 

tahun ke atas sebesar 21,8% (Peltzer & Pengpid, 2018). 

Gangguan mental-emosional merupakan salah satu masalah kesehatan yang 

sering ditemui pada remaja (Mubasyiroh, dkk., 2015). Saat ini, WHO (2014) 

berfokus pada kesehatan mental sebagai keadaan positif yang didefinisikan sebagai 

keadaan sejahtera sebagai indikasi bahwa individu menyadari kemampuannya 

sendiri, dapat mengatasi tekanan kehidupan, dapat bekerja secara efektif dan 

produktif, dan mampu memberikan kontribusi kepada komunitasnya (Keyes, 

2011). Definisi ini terdiri dari dua komponen yaitu hedonic yang berkaitan dengan 

perasaan kebahagiaan dan eudaimonic yang berfokus pada fungsi optimal dalam 

kehidupan individu dan sosial (Waterman, 1993). Salah satu dimensi dari 

eudaimonic adalah kesejahteraan psikologis atau psychological well-being. Hasil 

penelitian Misero & Hawadi (2012) menemukan bahwa remaja yang memiliki 

kesejahteraan psikologis yang baik mampu merasakan kesenangan, mampu 

terhindar dari stress, efektif dalam memecahkan masalah, dan berkomitmen 

terhadap pencapaian di bidang akademis. Penelitian lain dari Megawati (2015) 

menemukan bahwa kesejahteraan psikologis berhubungan positif dengan perilaku 

prososial. Artinya, kondisi kesejahteraan psikologis yang baik akan diikuti pula 

dengan tingginya perilaku prososial. 

Selama masa remaja, kesejahteraan psikologis (psychological well-being) 

tampaknya memiliki keistimewaan perkembangannya sendiri dan berbeda secara 

signifikan pada usia menuju kedewasaan, dalam hal ini tahap remaja akhir. 

Berbagai perubahan yang terjadi pada usia ini (fisik, fisiologis, kognitif, emosional, 
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perilaku, sosial, relasional dan institusional) menjadikan remaja akhir sebagai 

periode kehidupan yang sangat plastis. Interaksi dengan keluarga, teman sebaya, 

dan masyarakat dianggap sebagai aspek penting dari perkembangan positif yang 

mampu menghasilkan kesejahteraan sebagai indikator penyesuaian positif yang 

baik pada usia ini. Masyarakat yang memiliki anak muda yang sehat, dinamis, dan 

kooperatif sangat penting bagi kesejahteraan ekonomi dan sosial sehingga 

peningkatan kesejahteraan pada usia remaja akhir akan terus menjadi area 

penelitian yang penting (Viejo, 2018). Tinjauan penelitian baru-baru ini juga 

menyimpulkan bahwa remaja akhir yang sangat berkomitmen dalam 

pengembangan identitas mereka menunjukkan tanda-tanda tingkat kesadaran dan 

stabilitas emosional yang lebih tinggi serta menunjukkan tingkat penyesuaian yang 

lebih tinggi serta profil kepribadian yang positif.  (Santrock, 2014). Banyak faktor 

kepribadian yang diyakini menentukan arus utama dari perubahan positif maupun 

negatif tentang kesejahteraan psikologis remaja seperti neurotisme, agreeableness, 

dan ekstroversi (Mobarakeh & Juhari, 2015). 

Remaja akhir dikatakan lebih kuat dan lebih cepat dalam mencapai 

peningkatan kematangan, kemampuan berpikir, fungsi kekebalan tubuh, dan 

kapasitas untuk menahan kondisi lingkungan, cedera, serta tekanan fisik. Hampir 

setiap domain terukur pada tahap ini adalah periode perkembangan kekuatan dan 

ketahanan (Lerner & Steinberg, 2004). Terlepas dari perbaikan kematangan yang 

kuat di beberapa domain, tingkat morbiditas dan mortalitas keseluruhan meningkat 

200% dibandingkan dengan tahap perkembangan remaja lainnya. Sumber utama 

kematian dan kecacatan selama masa remaja yang berkaitan dengan risiko 
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mengenai kesulitan dalam mengendalikan perilaku dan emosi terjadi pada masa 

remaja akhir. Tingginya tingkat kecelakaan, bunuh diri, pembunuhan, depresi, 

penyalahgunaan alkohol dan zat, kekerasan, perilaku menyimpang, gangguan 

makan, serta masalah kesehatan terkait dengan perilaku seksual berisiko yang dapat 

memengaruhi kesejahteraan psikologis mereka terjadi pada masa ini (Ben-Arieh, 

dkk., 2014). Kesehatan remaja akhir secara integral dibentuk oleh konteks sehari-

hari di mana mereka tumbuh dan berkembang. Remaja akhir di negara maju 

maupun berkembang menghadapi beberapa tantangan yang dapat memengaruhi 

kesejahteraan psikologis mereka (cedera, pembunuhan, bunuh diri, penggunaan dan 

penyalahgunaan zat, penyakit menular seksual, serta penyakit mental). Remaja 

akhir di negara-negara maju dan berkembang memiliki masalah unik mereka 

sendiri, seperti obesitas, gangguan makan, dan gaya hidup yang semakin menetap 

yang mempengaruhi kesehatan psikologis jangka panjang mereka. Masa remaja 

adalah masa peningkatan divergensi perilaku antara pria dan wanita, serta periode 

yang dikaitkan dengan peningkatan kerentanan terhadap psikopatologi (Ben-Arieh, 

dkk., 2014). 

Beberapa bentuk psikopatologi (misalnya, depresi ringan hingga sedang) 

dapat mencerminkan sesuatu yang ada di dalam diri pada sehari-hari (misalnya 

suasana hati, optimisme, dll.) dan tidak dengan sendirinya mencapai ambang klinis 

(misalnya gangguan depresi mayor), tetapi secara bertahap merusak psychological 

well-being (Song, 2016). Kesejahteraan psikologis (psychological well-being) 

adalah salah satu tujuan paling penting yang diperjuangkan individu. Meskipun 

konsep kesejahteraan psikologis adalah penting dalam semua tahap kehidupan, hal 
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ini paling penting pada usia remaja akhir. Usia remaja akhir dihadapkan pada 

tuntutan seperti tantangan akademik, tekanan keuangan, perlunya keputusan karir, 

yang bertindak sebagai pemicu yang memiliki potensi untuk menciptakan tekanan 

psikologis yang signifikan. Bahkan, populasi remaja akhir telah digambarkan 

sebagai kelompok yang berisiko tinggi untuk mengalami kesulitan psikologis. Studi 

epidemiologis yang dilakukan di kampus menunjukkan bahwa antara 7-16% 

mahasiswa mengalami masalah penyesuaian psikologis (Ullah, 2017). Perspektif 

psikologi klinis dan kesehatan mental pada remaja akhir secara umum 

mengoperasionalkan kesejahteraan psikologis sebagai tidak adanya kondisi negatif 

seperti depresi, tekanan atau kecemasan sedangkan perspektif psikologis 

mendefinisikan kesejahteraan sebagai prevalensi atribut diri positif (Hicks & 

Mehta, 2018). Kesejahteraan psikologis adalah hasil dari pengalaman dan interaksi 

yang berkaitan dengan berbagai aspek keberadaan seseorang. Hal ini dipengaruhi 

oleh peristiwa kehidupan, karakteristik kepribadian, tujuan pribadi, persepsi 

dukungan sosial, jenis atribusi yang dibuat, dll. (Ullah, 2017). 

Penelitian-penelitian yang telah dilakukan mengindikasikan bahwa 

kesejahteraan psikologis yang baik pada remaja akhir tampak dari keberfungsian 

yang optimal pada seluruh aspek perkembangan psikologis, yaitu perasaan dan 

emosi positif mengenai diri sendiri, mampu menyelesaikan masalah, dan juga 

adanya keterhubungan secara sosial (Savitri & Listiyandini, 2017). Namun pada 

kenyataannya, Walker (2002) menyatakan bahwa masalah yang terjadi pada masa 

remaja dapat menyebabkan konflik interpersonal, seperti bullying. Sebagai contoh, 

ditemukan bahwa 13 siswa SMA di Jakarta Selatan dikeluarkan dari sekolah 
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lantaran melakukan bullying terhadap juniornya (Prasetyo, 2015). Selain masalah 

interpersonal, terdapat juga masalah intrapersonal pada remaja akhir, seperti 

depresi. Penderita depresi pada remaja menunjukkan perubahan perasaan, seperti 

tampak dalam kesedihan dan perasaan negatif. Penelitian yang dilakukan oleh 

Darmayanti (2015) menemukan bahwa simptom depresi mulai meningkat pada 

masa remaja. Bentuk masalah perilaku remaja dan depresi yang terjadi pada 

sebagian remaja mengindikasikan remaja yang kurang mampu menciptakan 

kesejahteraan psikologis yang baik. Transisi dari masa remaja ke dewasa dapat 

menghadirkan tantangan baik dalam kinerja akademik maupun kesejahteraan 

psikologis. Penurunan kinerja akademik adalah umum terjadi setelah kepindahan 

ke sekolah menengah menuju universitas, transisi yang bisa sangat mengganggu 

pada tahap remaja akhir (APA, 2002). 

Masa remaja sering dikaitkan dengan hal-hal seperti tuntutan sekolah yang 

bertambah tinggi, akses komunikasi/internet yang bebas, dan siaran media baik 

cetak maupun elektronik yang turut memengaruhi bagaimana remaja membentuk 

karakternya (Ben-Arieh, dkk., 2014). Era globalisasi merupakan tantangan yang 

harus dihadapi oleh para remaja yang tinggal di kota besar, tidak terkecuali yang 

tinggal di daerah pedesaan. Mereka dituntut untuk menghadapi berbagai kondisi 

baik yang positif maupun yang negatif, baik yang datang dari dalam diri mereka 

sendiri maupun yang datang dari lingkungannya. Maka dari itu, remaja harus 

mempunyai berbagai keterampilan dalam hidup mereka sehingga mereka dapat 

sukses melalui fase ini dengan optimal. Perubahan fisik dan psikologis yang terjadi 

secara cepat pada masa remaja juga dapat memengaruhi setiap aspek kehidupannya 
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(Jahan & Shakil, 2015). Perubahan-perubahan ini menjadikan masa remaja sebagai 

periode yang unik dalam kehidupan serta menjadi waktu yang penting untuk 

dijadikan landasan kesehatan yang baik pada masa dewasa (Curtis, 2015). 

Selama beberapa dekade terakhir, internet telah menjadi semakin penting 

dalam kehidupan remaja. Penggunaan internet di kalangan remaja telah tumbuh 

secara eksponensial dalam 10 tahun terakhir (Becker, 2000). Lebih dari 80% 

pemuda berusia 12-19 tahun menggunakan Internet (Lenhart, dkk., 2005). Sepertiga 

dari anak berusia 9 hingga 10 tahun di berbagai negara menggunakan internet setiap 

harinya dan mengalami peningkatan sebesar 77% pada anak berusia 15 hingga 19 

tahun. Mengingat begitu banyak remaja menghabiskan begitu banyak waktu di 

Internet, penting untuk mewaspadai dampak pada perilaku remaja, kesejahteraan, 

dan perkembangan, serta kepedulian terhadap efek pada kesejahteraan psikologis 

mereka (Ben-Arieh, dkk., 2014). Individu memiliki seperangkat kebutuhan 

psikologis dan sosial tertentu (di bidang-bidang seperti identitas pribadi, hubungan 

sosial, serta kebutuhan akan pelarian) serta bagaimana internet dan media dapat 

memuaskan kebutuhan ini. Hal ini berkontribusi pada kebutuhan individu pada 

preferensi media tertentu, termasuk juga preferensi mengenai jenis musik (Sigg, 

2009). Melalui kemudahan akses terhadap musik yang tak terelakkan, pilihan akan 

preferensi musik pun semakin mudah dijangkau. 

Kondisi kehidupan dewasa ini yang seolah-olah mengikuti budaya barat 

cukup tampak jelas dalam pola perilaku remaja masa kini serta pilihan terhadap 

musik yang didengar. Salah satu hasil dari riset yang dilakukan oleh Wibisono 

(2017) terhadap 1.201 subjek Generasi Z (usia 7-21 tahun) di Jawa dan Bali 
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mengungkap soal preferensi mereka terhadap hiburan, termasuk selera jenis musik. 

Data menunjukkan bahwa saat ini Gen Z sudah mulai meninggalkan musik rock 

karena dianggap membosankan dan berisik, lalu mencoba beralih ke musik folk 

(Banda Neira, Payung Teduh, dll.). Survei juga pernah dilakukan oleh Prasetiyo 

(2013) mengenai preferensi musik di kalangan remaja yang menunjukkan adanya 

kesukaan remaja terhadap musik-musik tradisional, yaitu keroncong sebanyak 

2,94% subjek dan campursari sebanyak 7,35% subjek serta terhadap jenis musik 

lain seperti Pop sebanyak 51,47%, Rock sebanyak 29,41%, Jazz sebanyak 22,05%, 

dan Klasik sebanyak 23,52%  (Prasetiyo, 2013). Walaupun saat ini berbagai 

layanan streaming didominasi oleh genre hip-hop atau pop,  musik tradisional 

masih digandrungi oleh anak muda karena penggemar yang loyal dan kemudahan 

akses untuk berbagai jenis musik. Hal ini menunjukkan adanya perluasan jangkauan 

preferensi musik bagi anak muda khususnya remaja yang tidak hanya berkutat pada 

chart top 40 atau apa yang sedang populer. 

Musik dan kehidupan remaja akhir merupakan dua hal yang sangat 

berkaitan. Dewasa ini, teknologi sudah berkembang sangat pesat dan akses internet 

sudah semakin cepat. Berkat kemajuan tersebut, remaja saat ini menjadi mudah 

terpapar dengan berbagai jenis informasi melalui berbagai media, tak terkecuali 

informasi tentang musik (Schäfer & Sedlmeier, 2009). Efek potensial dari internet 

pada komunikasi antara individu, kelompok, dan organisasi akan memiliki dampak 

mendalam pada industri penyiaran dan penerbitan musik. Contohnya adalah 

kemudahan untuk mengakses dan membeli musik di layanan streaming seperti 

Youtube, Spotify, atau Itunes dibandingkan dengan mencari CD (compact disc) di 
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toko kaset. Selain itu dengan menggunakan Ipod atau handphone, orang-orang 

sudah bisa mengakses musik melalui genggamannya. Musik telah menjadi 

sepenuhnya mobile sehingga dapat dinikmati di sekitar rumah, menemani dalam 

perjalanan sebagai hiburan dalam mobil, pendamping berbagai suasana hati saat 

berada di dalam kamar, dan lain-lain (Hargreaves, 1999).  

Masa remaja dianggap sebagai periode yang sangat relevan untuk studi 

preferensi musik. Seperti yang telah ditunjukkan, remaja adalah periode ketika 

jumlah waktu yang dihabiskan untuk mendengarkan musik berada pada puncaknya 

(Delsing, dkk., 2008). Penelitian yang dilakukan oleh Hargreaves dkk. (2000) 

melaporkan remaja mendengarkan musik rata-rata 2,45 jam per hari (Delsing, dkk., 

2008). Perkiraan sebelumnya menunjukkan bahwa, dari kelas 7 sampai 12, remaja 

rata-rata menghabiskan waktu 10.500 jam untuk mendengarkan musik populer. 

Remaja menegaskan bahwa musik merupakan hal yang sangat penting dalam 

kehidupan kebanyakan anak muda, khususnya remaja akhir. Masa remaja 

umumnya dipandang sebagai fase pengembangan mengenai preferensi musik. 

Konsistensi serta kejelasan mengenai preferensi musik terjadi pada masa remaja 

akhir dan dewasa awal (Delsing, dkk., 2008). Preferensi musik dan keterlibatan 

remaja dengan musik merupakan medium yang berguna bagi remaja dalam 

menyelesaikan tugas perkembangan utamanya. 

Beberapa tahun terakhir telah dilakukan penelitian-penelitian yang 

menemukan adanya hubungan antara mendengarkan musik dan hubungannya 

dengan psychological well-being, terutama pada populasi usia remaja akhir yang 

menganggap pentingnya musik (Baker & Bor, 2008; North & Hargreaves, 2008). 
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Musik memberikan pengalaman positif dan kekuatan dalam perkembangan 

individu yang dapat meningkatkan kesehatan mental. Mendengarkan musik adalah 

perilaku sehari-hari yang dapat dikaitkan dengan berbagai tingkat kesehatan 

mental, termasuk dalam hal psikopatologi dan psychological well-being. Musik 

dapat memengaruhi emosi manusia dan menginternalisasi psikopatologi (seperti 

gangguan mood) serta meregulasi emosi yang terganggu (Saarikallio & Erkkilä, 

2007). Remaja akhir dalam masyarakat modern menganggap musik yang mereka 

pilih penting untuk kesejahteraan  psikologis mereka (Steele & Brown, 1995) dan 

ada ketertarikan tentang kebiasaan mendengarkan musik dan pengaruhnya terhadap 

kesejahteraan psikologis mereka (Baker & Bor, 2008). Enam belas studi psikologi 

musik kuantitatif diidentifikasi yang telah diterbitkan antara 2005 dan 2015 dengan 

fokus pada remaja akhir, musik, dan masalah emosional (McFerran, 2016) 

mengungkapkan bahwa sepuluh dari enam belas penelitian menganalisis data yang 

dikumpulkan tentang preferensi genre musik dan menghubungkannya dengan 

beberapa bentuk kesejahteraan psikologis seperti harga diri, depresi, tekanan, 

masalah internalisasi dan eksternalisasi, kecemasan, suasana hati, regulasi emosi, 

dan agresi (McFerran, 2016). 

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Macdonald (2013) menunjukkan 

adanya peran musik dalam strategi pengaturan mood yang paling umum digunakan 

oleh anak muda dan memiliki potensi untuk membantu mereka mencapai fungsi 

dan psychological well-being secara optimal. Selain itu, penelitian yang dilakukan 

oleh Papinczak dkk. (2015) juga menunjukkan adanya hubungan antara 

mendengarkan musik dengan emotional well-being dan psychological well-being 
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(Papinczak dkk., 2015). Studi psikologis dan empiris terbaru tentang penggunaan 

musik menunjukkan bahwa individu, khususnya  remaja akhir, menggunakan musik 

untuk tujuan manajemen kesan, yaitu untuk menciptakan citra eksternal kepada 

orang (Chamorro-Premuzic & Furnham, 2007). Musik dapat membantu individu 

untuk mengkonsolidasikan rasa identitas mereka dengan membangun preferensi 

dan eksklusivitas dalam kelompok. Individu memilih gaya musik yang 

memungkinkan mereka untuk mengirim pesan kepada orang lain tentang siapa 

mereka atau bagaimana mereka ingin dilihat (Rentfrow & Gosling, 2003). 

Identifikasi mengenai jenis musik apa yang dapat diprediksi memicu emosi menjadi 

bahan kajian literatur psikologi musik yang menekankan pada penggunaan musik 

dalam peningkatan kesejahteraan psikologis. 

Beberapa penelitian juga menunjukkan adanya kaitan antara preferensi 

musik dengan psychological well-being. Penelitian yang dilakukan oleh Baker & 

Bor (2008) menunjukkan adanya kaitan erat antara preferensi musik, personality, 

dan well-being (Baker & Bor, 2008). Upadhyay (2014) juga beranggapan bahwa 

kepribadian (personality) dan status kesehatan adalah prediktor yang paling penting 

dalam menentukan psychological well-being. Faktor-faktor terkait seperti 

kepribadian dan preferensi musik telah diketahui menimbulkan pengaruh 

instrumental dalam memprediksi induksi suasana hati. Hubungan antara 

kepribadian dan preferensi musik telah mendapat perhatian besar dari para psikolog 

selama bertahun-tahun dalam upaya untuk lebih menggambarkan perilaku manusia. 

Rentfrow dan Gosling (2003) menemukan dimensi preferensi musik Reflective and 

Complex serta Intens and Rebellious berhubungan positif dengan Openness to 
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Experience. Dimensi Upbeat and Conventional ditemukan berhubungan positif 

dengan Extraversion, Agreeableness, dan Conscientiousness, dan negatif terhadap 

Openness to Experience. Dimensi Energetic and Rhythmic berhubungan positif 

dengan Extraversion dan Agreeableness. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa 

individu dengan preferensi kuat untuk gaya musik  seperti klasik, opera, atau jazz, 

mendapat skor tinggi pada ukuran psikologis kreativitas, rasa ingin tahu, 

kecerdasan, dan liberalisme politik (Rentfrow & Gosling, 2003). Ada juga bukti 

bahwa orang-orang yang menikmati gaya musik yang intens, seperti rock, heavy 

metal, dan punk, mendapat nilai tinggi pada ukuran psikologis pencarian sensasi, 

keterbukaan, dan juga menghargai kebebasan dan kemandirian. 

Pemahaman tentang hubungan antara preferensi musik dan psychological 

well-being dapat menginformasikan mengenai aplikasi terapi musik (Vella & Mills, 

2017). Musik diyakini dapat membantu mengatur emosi kita dengan 

memungkinkan pelarian sementara atau validasi pikiran serta perasaan yang akan 

memungkinkan individu untuk melepaskan perasaan terpendam, misalnya, 

kemarahan atau kecemasan (Treacy, 2013). Musik dapat memiliki efek psikoterapi 

yang dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan hal tersebut, 

sejumlah peneliti mengusulkan penggunaan musik sebagai media psikoterapi. 

Terapi musik dapat secara luas didefinisikan sebagai penggunaan musik sebagai 

tambahan perlakuan atau rehabilitasi individu untuk meningkatkan fungsi 

psikologis, fisik, kognitif, atau sosial (APA, 2006). Pengalaman emosional positif 

dari musik dapat meningkatkan proses terapeutik (misalnya pembelajaran 

emosional dan sosial, reorientasi kognitif) dan dengan demikian memperkuat 



IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

14 

SKRIPSI                                   HUBUNGAN PREFERENSI MUSIK…                            YOGA JULIANA 

kognitif maupun perilaku sehingga dapat berdampak pada tujuan kehidupan sehari-

hari (Thaut & Wheeler, 2010). Hal ini dikarenakan pengalaman emosional yang 

ditimbulkan oleh musik dapat berdampak pada perilaku, emosi, dan motivasi 

positif. Pengalaman emosional positif dari musik dapat membuat seorang individu 

mampu menilai kehidupan sebagai peluang untuk pertumbuhan.  

Hubungan musik dengan ranah “penyembuhan” dan sosial meluas hingga 

ribuan tahun dalam bentuk-bentuk berupa terapi musik modern (Ruud, dkk., 2005). 

Berbagai peneliti juga baru-baru ini menunjukkan bagaimana kegiatan yang 

berhubungan dengan musik dalam sehari-hari menawarkan potensi pengayaan 

untuk pengaturan emosi dan untuk perawatan serta stabilisasi diri. Gladding (2010) 

mengemukakan mendengarkan musik dapat digunakan untuk mempromosikan 

penyembuhan diri, mengembangkan kesadaran diri yang lebih besar, dan 

menjangkau klien yang berjuang untuk berkomunikasi secara verbal. Klien yang 

mengalami depresi sering kesulitan untuk mengekspresikan dan mengatur emosi. 

Punkanen dkk. (2011) menemukan bahwa responden dengan depresi menilai musik 

yang marah dan sedih lebih intens daripada potongan musik yang bahagia dan 

lembut. Hasil dari beberapa penelitian menunjukkan bahwa mendengarkan musik 

dapat menjadi alat yang efektif untuk membangkitkan emosi dan musik yang 

menyedihkan dapat bertindak sebagai batu loncatan untuk membantu klien 

memasukkan emosi ke dalam kata-kata dan dengan demikian memfasilitasi 

komunikasi antara konselor dan klien dengan depresi yang mungkin menemukan 

berbagi emosi secara verbal sulit. Mendengarkan musik dan latihan mindfulness 
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telah terbukti menjadi intervensi yang efektif dalam membantu klien pulih dari 

depresi (Eckhardt & Dinsmore, 2012). 

Penggunaan musik pilihan juga umum di bidang terapi musik. Preferensi 

musik klien merupakan komponen kunci studi yang terkait dengan hasil positif 

terapi musik. Intervensi berupa terapi musik telah terbukti efektif dalam 

menurunkan gejala penyakit mental seperti depresi dan berdampak juga pada 

peningkatan kualitas hidup serta penurunan masalah emosional (McFerran, 2016). 

Model yang lebih baru (misalnya, terapi musik Komunitas) telah mengembangkan 

kerangka teoritis yang menekankan fitur budaya dan kontekstual dalam praktik 

terapeutik. Nilai penyesuaian preferensi musik yang sudah ada sebelumnya sebagai 

bagian dari proses terapi juga secara eksplisit dibahas dalam model kontemporer 

untuk orang-orang yang memiliki penyakit mental dan tantangan emosional 

(misalnya, terapi musik berorientasi sumber daya), dan model ini secara eksplisit 

memiliki kaitan dengan proses pemulihan (McFerran, 2016). Remaja akhir 

kemungkinan besar akan menggunakan musik lebih sering ketika mereka tertekan. 

Mereka harus diberi kesempatan untuk melibatkan emosi mereka melalui musik 

dan didukung untuk melakukan hal ini dalam pengamanan yang aman dari 

hubungan terapeutik jika diperlukan (McFerran, 2016). Terapi musik telah 

digunakan dalam berbagai konteks untuk mengurangi kecemasan dan 

menyebabkan keadaan tenang. 

Musik adalah komponen penting dari banyak kegiatan sosial dan perbedaan 

dalam preferensi musik cenderung sangat bervariasi dari orang ke orang (Boer & 

Abubakar, 2014). Preferensi musik dipengaruhi oleh usia, jenis kelamin, 
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kepribadian, identitas dan nilai-nilai, perbedaan individu dalam keterlibatan, serta 

respons terhadap musik (misalnya, fisiologis, kognitif, afektif) dan penggunaan 

musik (Cross, 2014). Selain itu, terdapat pula faktor situasional yaitu pertimbangan 

pengaruh konteks sosial (misalnya jika orang lain hadir atau tidak dalam situasi 

tersebut). Studi yang lebih umum tentang pengaruh konteks sosial pada pengalaman 

emosional telah menyatakan bahwa keberadaan orang lain dapat dikaitkan dengan 

pengalaman emosi positif (Juslin, dkk., 2013). Konteks sosial bisa menjadi faktor 

penting dalam reaksi emosional terhadap musik. Faktor-faktor sosial seperti etnis, 

kelas sosial, budaya anak muda, serta faktor individu (misalnya kepribadian, gairah 

fisiologis, identitas sosial) telah diusulkan untuk menjelaskan heterogenitas 

preferensi musik remaja akhir (Delsing, dkk., 2008). Preferensi musik telah diteliti 

fungsinya pada dua hal yaitu penggunaan musik sebagai cara untuk mengendalikan 

suasana hati dan sebagai cara pengungkapan identitas sosial (Sigg, 2009). Selera 

musik tidak hanya menentukan subkultur. Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa 

aspek lain dapat menunjukkan subkultur yang berkontribusi pada kesejahteraan 

psikologis seseorang. Pemahaman yang lebih kontekstual juga sedang 

dikembangkan melalui integrasi teori dari psikologi budaya (McFerran, 2016). 

Budaya kolektif, contohnya di Indonesia, memiliki penekanan yang relatif 

tinggi pada keluarga dan ikatan sosial. Pemuda dan remaja memulai proses 

individuasi dan cenderung menghabiskan lebih banyak waktu luang mereka dalam 

keluarga mereka dibandingkan dengan mereka yang berasal dari budaya 

individualistis yang lebih banyak penekanan pada otonomi dan tujuan pribadi. 

Terdapat dua aspek budaya kolektif dalam hubungannya dengan remaja akhir, yaitu 
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keluarga dan teman sebaya. Meskipun aspek emosional dari mendengarkan musik 

telah ditekankan dalam berbagai penelitian, musik juga melayani fungsi sosial yang 

kuat (Boer & Abubakar, 2014). Orang-orang terikat pada kegiatan musik dan 

referensi musik bersama dan musik memberikan kontribusi pada pengembangan 

identitas kolektif. Kebutuhan untuk dimiliki adalah motivasi dasar. Ketika orang 

merasa diterima, disukai, dan bagian dari suatu kelompok, mereka mengalami 

peningkatan kesejahteraan emosional dan psikologis dan penghilangan stres yang 

lebih baik (Häusser, dkk., 2012). Terdapat peran sosial keluarga, teman sebaya, dan 

budaya pada referensi seseorang dalam kaitannya untuk pemilihan preferensi musik 

dalam meningkatkan kohesi sosial serta kesejahteraan psikologis individu dan 

kolektif. 

Pemilihan musik yang disukai maupun tidak disukai berhubungan dengan 

peniliaian estetika (aesthetic judgement). Penilaian estetika mengacu pada suatu 

proses yang membuat suatu emosi muncul dalam diri pendengar karena evaluasinya 

terhadap nilai estetika musik. Pertama, pendengar mengadopsi “sikap estetika” 

yang berarti bahwa kriteria estetika (misalnya keindahan, pengalaman baru, dll.) 

dibawa oleh musik (Hallam, dkk., 2016). Lalu, terjadi evaluasi secara terus menerus 

sampai hasil penilaian dapat terjadi sebagai “rekaman” pada titik-titik waktu 

tertentu (misalnya, “cues” oleh momen-momen penting dalam musik, seperti 

berakhirnya solo jazz). Masukan perseptual, kognitif, dan emosional tentang suatu 

musik kemudian disaring melalui pembobotan relatif kriteria subjektif oleh 

pendengar. Menyukai (atau tidak menyukai) adalah hasil wajib dari proses 

penilaian (yang tidak harus eksplisit), sedangkan emosi adalah hasil tambahan jika 
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hasilnya adalah musik dinilai sebagai sangat baik (atau buruk) secara keseluruhan 

atau secara satu kriteria (ambang batas estetika atau aesthetic threshold). 

Mekanisme ini dapat membangkitkan emosi seperti rasa kagum (Rathee, 2018). 

Serangkaian pertanyaan mengeksplorasi mengenai apa yang dipersepsikan dalam 

musik adalah apakah mereka mendengarkannya, suasana hati apa yang lebih 

mungkin mereka rasakan ketika mendengarkan musik, dan bagaimana musik 

membuat mereka merasakan sesuatu. Musik yang positif dan semangat dapat 

menghasilkan keadaan emosi positif serta membangkitkan semangat dan 

meningkatkan psychological well-being (Sigg, 2009). 

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Coffman (2002) menunjukkan 

bahwa kegiatan yang berhubungan dengan musik (baik mendengarkan musik dan 

membuat musik) dapat memengaruhi persepsi remaja akhir tentang kualitas hidup 

mereka. Selain itu, sebuah studi yang dilakukan oleh Daykin dkk. (2013) 

mengatakan bahwa sebenarnya ada kaitan erat antara musik dan psychological well-

being dengan ditunjukkannya efek positif dari musik dan bernyanyi pada well-being 

orang dewasa (Daykin, dkk., 2013). Penelitian kualitatif yang dilakukan oleh 

Zelenko dkk. (2015) terhadap 11 responden dengan kisaran usia 15-25 tahun 

tentang hubungan antara musik dan psychological well-being menyebutkan adanya 

efek dari mendengarkan musik terhadap modifikasi emosi. Sacks (2007) percaya 

bahwa musik menginduksi perasaan kita yang terdalam dan memengaruhi kondisi 

pikiran kita, didukung secara biologis oleh penelitian yang ditemukan ketika musik 

instrumental dilaporkan membuat orang menjadi santai. Hal itu terjadi karena peran 

ventral tegmentum dan nucleolus accumbens memberikan rasa senang melalui 
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saluran dopamin. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa pada tingkat biologis 

tertentu, preferensi musik tertentu dapat berhubungan dengan psychological well-

being (Sigg, 2009). 

Musik bisa memiliki efek yang berbeda-beda pada setiap orang dan bisa 

secara langsung memengaruhi perubahan perilaku atau perubahan kondisi mental.  

Sebuah penelitian di Australia pada siswa kelas 10 menyelidiki hubungan antara 

preferensi musik dan kerentanan bunuh diri. Penelitian tersebut menemukan adanya 

hubungan yang signifikan antara musik rock/ heavy metal dan pikiran untuk bunuh 

diri, depresi, kenakalan remaja, penggunaan obat bius, dan disfungsi keluarga 

(Martin, dkk., 1993). Hal ini diperkuat melalui penelitian di Amerika Serikat yang 

juga menyebutkan adanya dua percobaan bunuh diri yang melibatkan mahasiswa 

saat mendengarkan atau menonton video musik rock (Delsing, dkk., 2008). Sebuah 

lagu dapat membantu seseorang melalui masalah emosional. Lagu itu dilihat 

sebagai hal yang menguatkan kehidupan tetapi ketika lagu yang sama dikatakan 

telah dikaitkan dengan bunuh diri, hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai 

genre-genre tertentu yang terkait dengan perilaku bermasalah dan rendahnya 

kesejahteraan psikologis (Sigg, 2009). Selain itu, ada juga sebuah studi tentang 

psikologi musik menunjukkan bahwa pengalaman musik dapat memiliki pengaruh 

positif jangka panjang pada kehidupan pendengarnya (Schäfer & Huron, 2013). 

Penelitian yang dilakukan oleh Steele dan Brown (1995) melaporkan responden 

mereka berkomentar bahwa mereka menggunakan musik untuk meningkatkan 

suasana hati (“Ketika saya harus bersemangat, seperti sebelum pesta, saya 

mendengarkan musik yang liar dan keras”) atau untuk mengatasi perasaan negatif 
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(“Dia suka menyalakan speaker dan menemukan lagu-lagu untuk menyesuaikan 

suasana hatinya”). 

Penelitian mengenai preferensi musik sangatlah jarang di Indonesia. 

Beberapa penelitian di Indonesia yang berhubungan dengan preferensi musik 

diantaranya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Hutapea (2011) yang meneliti 

mengenai hubungan antara preferensi musik dan personality traits pada anak muda 

di perkotaan. Selanjutnya ada penelitian yang dilakukan oleh Abdullah dkk. (2014) 

yang meneliti mengenai musik Jawa untuk mereduksi stres pada mahasiswa. 

Hasilnya adalah musik jawa secara signifikan mampu menurunkan stres pada 

mahasiswa setelah mendengarnya. Selain itu, ada pula penelitian yang dilakukan 

oleh Afandi (2015) mengenai terapi musik instrumental dan efeknya untuk 

penurunan tekanan darah pada penderita stroke. Hasilnya adalah musik 

instrumental dapat memiliki efek penurunan tekanan darah pada pasien stroke 

dengan pendampingan obat secara rutin. Sisanya merupakan penelitian survei, 

seperti yang dilakukan oleh Prasetiyo (2013) yang memetakan genre musik yang 

banyak digemari oleh siswa SMK. Hasilnya adalah responsen memilih genre musik 

pop, rock, jazz, dan klasik sebagai genre yang paling banyak digemari. 

Para peneliti telah menemukan bahwa preferensi musik seseorang memang 

berkorelasi dengan bagaimana orang-orang menggunakan musik itu sendiri (Vella 

& Mills, 2016). Penelitian tentang musik dan kepribadian menunjukkan bahwa 

banyak orang mendengarkan musik untuk keterlibatan emosional dan banyak orang 

tertarik pada musik yang mereka temukan sesuai dengan persepsi diri mereka 

(Gardikiotis & Baltzis, 2010). Musik telah sering dihubungkan dengan well-being 
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sejak zaman kuno. Meskipun demikian, masih sangat sedikit penelitian tentang 

preferensi musik dan hubungannya dengan psychological well-being (kesejahteraan 

psikologis), khususnya di Indonesia. Banyak anak muda khususnya remaja akhir di 

masyarakat modern menganggap musik penting untuk well-being mereka serta ada 

perhatian yang berkembang mengenai preferensi musik dan hubungannya dengan 

psychological well-being (Baker & Bor, 2008). Landasan inilah yang dipakai 

peneliti untuk mengidentifikasi ada atau tidaknya hubungan antara preferensi musik 

dan psychological well-being pada remaja akhir. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Perubahan fisik dan psikologis yang terjadi secara cepat pada masa remaja 

juga dapat memengaruhi setiap aspek kehidupannya (Jahan & Shakil, 2015). 

Perubahan-perubahan ini menjadikan masa remaja sebagai periode yang unik dalam 

kehidupan serta menjadi waktu yang penting untuk dijadikan landasan kesehatan 

yang baik pada masa dewasa (Curtis, 2015). Transisi dari masa remaja menuju ke 

masa dewasa membuat remaja berisiko lebih besar untuk terkena masalah 

kesehatan mental. Mendengarkan musik adalah perilaku sehari-hari yang dapat 

dikaitkan dengan berbagai tingkat kesehatan mental, termasuk dalam hal mengenai 

kesehatan mental dan psychological well-being. Musik dapat memengaruhi emosi 

manusia dan menginternalisasi psikopatologi (seperti gangguan mood) dan 

meregulasi emosi yang terganggu (Saarikallio & Erkkilä, 2007). Sebuah penelitian 

yang dilakukan oleh Macdonald (2013) menunjukkan adanya peran musik dalam 

strategi pengaturan mood yang paling umum digunakan oleh anak muda dan 
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memiliki potensi untuk membantu mereka mencapai fungsi dan psychological well-

being secara optimal. Melalui kemudahan akses terhadap musik yang tak terelakkan 

pada remaja akhir di era globalisasi ini, pilihan akan preferensi musik pun semakin 

mudah dijangkau. 

Beberapa penelitian telah menjabarkan bahwa musik dapat berhubungan 

dengan kondisi mental tertentu, baik secara positif maupun secara negatif. Musik 

yang seperti apakah yang dapat berhubungan dengan kondisi mental tertentu, 

khususnya psychological well-being secara positif maupun secara negatif? Hal 

inilah yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini. Latar belakang telah 

menjabarkan bahwa terdapat beberapa temuan tentang hubungan antara preferensi 

musik tertentu dengan psychological well-being. Seperti yang disimpulkan oleh 

Sigg (2009) bahwa pada keadaan tertentu, preferensi musik dapat memengaruhi 

psychological well-being. Hal ini dibuktikan pada penelitian yang dilakukan oleh 

Steele dan Brown (1995) mengenai responden mereka yang berkomentar bahwa 

mereka menggunakan musik untuk meningkatkan suasana hati atau untuk 

mengatasi perasaan negatif. Selain itu, ada juga temuan dari Delsing dkk. (2008) 

yang menyebutkan adanya keterkaitan musik Heavy Metal dan Rock dengan depresi 

dan bunuh diri. Kesenjangan inilah yang berusaha diteliti oleh peneliti. Hal ini 

menimbulkan pertanyaan mengenai genre-genre tertentu yang terkait dengan tinggi 

atau rendahnya kesejahteraan psikologis (Sigg, 2009).  

Penelitian berjudul “Hubungan Preferensi Musik dengan Psychological 

Well-being pada Remaja Akhir” ini memiliki orisinalitas dan aktualitas karena 

penelitian yang menghubungkan ranah seni dan psikologi sangatlah sedikit di 
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Indonesia, terutama yang berhubungan dengan musik. Peneliti mengambil variabel 

yang berhubungan dengan musik secara lebih spesifik, yaitu preferensi musik. Ada 

sangat sedikit penelitian tentang preferensi musik dan hubungannya dengan 

psychological well-being (kesejahteraan psikologis), khususnya di Indonesia. 

Baker & Bor (2008) berpendapat bahwa ini merupakan hal yang aneh karena 

banyak anak muda khususnya remaja akhir di masyarakat modern menganggap 

musik penting untuk well-being mereka dan ada perhatian yang berkembang 

tentang kebiasaan mendengarkan musik dan efeknya pada psychological well-being 

mereka. Penelitian ini dapat memiliki signifikansi dengan memperkaya fakta dan 

data mengenai remaja, serta hubungannya dengan preferensi musik dan 

psychological well-being. Selain itu, penelitian ini dapat menjabarkan mengenai 

preferensi musik apa yang dapat memengaruhi psychological well-being secara 

positif maupun negatif pada anak muda, khususnya remaja, sehingga dapat 

memperluas jangkauan musiknya dengan mencoba mulai mendengarkan musik-

musik tertentu demi kesejahteraan psikologisnya. Penelitian ini juga dapat 

berkontribusi dalam memperkaya penelitian yang didasarkan pada penggabungan 

antara ranah kesenian dan psikologi. 

Penelitian ini layak dilakukan karena masalah penelitian dapat diteliti atau 

diuji dengan metode penelitian yang operasional, serta data-data penelitian dapat 

diperoleh dan dianalisis dalam batas-batas yang memperhatikan etika penelitian. 

Penelitian ini dilakukan dengan menyebar kuesioner yang dibuat melalui google 

form berisi 34 pernyataan yang merepresentasikan preferensi musik dan 

psychological well-being pada remaja. Selanjutnya, hasil kuesioner yang disebar 
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akan dianalisis dengan program SPSS Statistics 26 dengan teknik analisis korelasi 

yang sebelumnya dianalisis melalui uji asumsi normalitas dan linearitas, serta 

analisis tambahana berupa uji homogenitas. Hal ini didasarkan pada penelitian-

penelitian yang terdahulu serta kesesuaian tujuan penelitian dengan hasil data yang 

ingin diperoleh dan disimpulkan. Penelitian-penelitian serupa yang menjadi dasar 

penelitian ini yaitu penelitian oleh Rentfrow dan Gosling (2003) yang memetakan 

dimensi preferensi musik menjadi empat dimensi, serta penelitian oleh Sigg (2009) 

mengenai hubungan antara beberapa faktor preferensi musik dan beberapa ciri 

kepribadian, lalu mengkorelasikannya dengan beberapa aspek psychological well-

being (kesejahteraan psikologis). 

 Dasar untuk penelitian ini adalah bahwa beberapa penelitian telah melihat 

adanya hubungan antara preferensi musik dan psychological well-being. Rentford 

dan Gosling (2003) membagi preferensi musik sebagai manifestasi dari tipe 

kepribadian yang lebih eksplisit menjadi empat dimensi atau faktor yaitu Reflective 

and Complex, Intense and Rebellious, Upbeat and Conventional, dan Energetic and 

Rhythmic. Pada aspek kepribadian yang mengacu pada konsep kepribadian the big 

five traits, ditemukan bahwa kelima tipe kepribadian berhubungan dengan dimensi-

dimensi psychological well-being (Ullah, 2017). Psychological well-being 

memiliki beberapa dimensi atau faktor yang terdiri dari enam dimensi yang 

merupakan inti dari teori-teori positive functioning psychology, yaitu menerima diri 

dengan sepenuhnya (self-acceptance), hubungan yang positif dengan orang lain 

(positive relationships), kemandirian (autonomy), mampu mengembangkan potensi 

yang dimilikinya (personal growth) mampu menguasai lingkungan (environmental 
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mastery), dan memiliki tujuan hidup (purpose in life) (Ryff & Keyes, 1995). Musik 

memenuhi berbagai fungsi bagi manusia, terutama bagi remaja. Musik dan lirik 

dapat mencerminkan berbagai masalah pribadi termasuk mengenai identitas diri, 

kemandirian-ketergantungan, keterhubungan-keterpisahan, nilai-nilai, dan persepsi 

tentang diri (Baker & Bor, 2008). 

Penelitian mengenai preferensi musik sangatlah jarang di Indonesia. 

Beberapa penelitian hanya berupa survei seperti yang dilakukan oleh Prasetiyo 

(2013) dan Wibisono (2017). Selain itu, penelitian-penelitian terdahulu mengenai 

preferensi musik seperti yang dilakukan oleh Hutapea (2011), Abdullah dkk. 

(2014), dan Afandi (2015) tidak menggunakan variabel psychological well-being 

sebagai dasar penelitiannya. Banyak anak muda khususnya remaja akhir di 

masyarakat modern menganggap musik penting untuk well-being mereka dan ada 

perhatian yang berkembang mengenai preferensi musik dan hubungannya dengan 

psychological well-being (Baker & Bor, 2008). Landasan inilah yang dipakai 

peneliti untuk mengidentifikasi ada atau tidak adanya hubungan antara preferensi 

musik dan psychological well-being pada remaja akhir. 

 

1.3 Batasan Masalah 

1.3.1 Remaja Akhir 

Masa remaja adalah periode meningkatnya keresahan emosional dan 

emosi secara keseluruhan. Pada masa ini, emosi yang muncul dapat berubah-

ubah dalam waktu singkat dan lebih kuat daripada orang dewasa serta 

keterampilan dalam regulasi emosi yang efektif belum sepenuhnya 
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berkembang (Papinczak, dkk., 2015). Tidak dapat disangkal bahwa musik 

merupakan bagian integral dari dunia sosial dan emosional remaja dalam tahap 

mereka melalui masa perkembangan. Namun, ada perhatian yang berkembang 

di antara para peneliti mengenai terpaparnya remaja pada berbagai macam 

media, termasuk musik dan video musik, dan efek apa yang mungkin mereka 

miliki terhadap psychological well-being mereka (Baker & Bor, 2008). Musik 

adalah bagian penting dari kehidupan remaja dan bukti-bukti bahwa preferensi 

musik tertentu dapat terkait dengan berbagai atribut psikologis perlu 

dielaborasi. Mendengarkan musik yang disukai memiliki pengaruh pada 

perubahan yang positif dan memiliki efek pencahar atau katartik untuk remaja 

dalam masa-masa sulit (Lacourse, dkk., 2001). 

1.3.2 Preferensi Musik 

Preferensi musik dan keterlibatan remaja dengan musik merupakan 

medium yang berguna bagi remaja dalam menyelesaikan tugas perkembangan 

utamanya. Preferensi musik orang-orang dapat dilihat sebagai variabel 

perbedaan individu yang berkaitan dengan ciri-ciri kepribadian (Delsing, dkk., 

2008). Meskipun remaja pada umumnya menunjukkan ketertarikannya pada 

musik, preferensi musik mereka dapat berbeda-beda. Preferensi musik dapat 

mencerminkan nilai-nilai, konflik, dan masalah perkembangan yang dihadapi 

oleh para remaja. Selain itu, preferensi musik pada remaja terkait dengan 

masalah identitas, ketergantungan-kemandirian, dan keterpisahan-

keterhubungan, nilai-nilai, gambaran, kepercayaan, serta identifikasi dan 

persepsi diri (Sigg, 2009). Masa remaja umumnya dipandang sebagai fase 
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pengembangan mengenai preferensi musik. Konsistensi serta kejelasan 

mengenai preferensi musik terjadi pada masa remaja akhir dan dewasa awal 

(Delsing, dkk., 2008). 

1.3.3 Psychological Well-being 

Psychological well-being pada remaja dapat diartikan sebagai kepuasan 

dalam hidup dan kehadiran emosi positif. Hal itu juga diasosiasikan dengan 

ketiadaan psikopatologi, fungsi akademik yang baik, keterampilan sosial, 

dukungan sosial, dan kesehatan fisik (Khan, dkk., 2015). Kehadiran 

psychological well-being yang baik juga menjadi dasar bagi pribadi yang kuat 

untuk menghadapi masa depan. Masa remaja merupakan periode kritis 

terciptanya tujuan hidup, nilai-nilai, arah, dan tujuan selama perkembangan 

manusia (Savage, 2011). Terjaminnya kondisi psychological well-being remaja 

merupakan kebutuhan sosial-psikologis. Menurut teori psychological well-

being, kesehatan psikologis seseorang tergantung pada fungsi positifnya dalam 

aspek-aspek tertentu dalam hidupnya (Pravitha & Sembiyan, 2017). Seorang 

individu harus memiliki hubungan positif dengan orang lain, harus dominan 

terhadap lingkungan, harus menerima dirinya sendiri dan masa lalunya, harus 

memiliki tujuan dan makna dalam hidupnya, dan harus memiliki 

pengembangan pribadi serta kemampuan untuk membuat keputusan sendiri 

(Pravitha & Sembiyan, 2017). 
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1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, dan batasan masalah yang 

telah diuraikan, maka dapat dibuat rumusan masalah dengan pertanyaan sebagai 

sebagai berikut: 

“Apakah terdapat hubungan antara preferensi musik dengan psychological well-

being pada remaja akhir?” 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis secara empiris 

adanya hubungan antara preferensi musik dengan psychological well-being pada 

remaja akhir. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

1.6.1 Manfaat Teoretis 

1. Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan kepada peneliti 

mengenai adanya hubungan antara preferensi musik dengan 

psychological well-being pada remaja. 

2. Penelitian ini bermanfaat bagi bidang psikologi khususnya Psikologi 

Klinis dan Kesehatan Mental dalam memberikan sumbangan 

wawasan terkait kajian psikologi tentang preferensi musik dan 

psychological well-being. 

3. Penelitian ini dapat memberikan peluang bagi penelitian selanjutnya 

untuk mengembangkan kajian mengenai musik dan psikologi, 
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khususnya mengenai hubungan antara preferensi musik dengan 

psychological well-being. 

1.6.2 Manfaat Praktis 

Penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat umum, khususnya 

remaja, dalam memberikan informasi dan rekomendasi preferensi musik 

yang dapat dicoba sehingga dapat beralih untuk mendengarkan preferensi 

musik atau genre musik lain dalam rangka memenuhi kebutuhan 

psikologisnya, terutama psychological well-being. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


