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1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Remaja (adolescence) dalam bahasa latin yaitu adelescere yang 

artinya tumbuh menuju arah kematangan (Muss, 1968 dalam Sarwono, 

2011 hlm. 11). Istilah kematangan meliputi kematangan secara fisik, 

sosial dan psikologis. Hurlock (1990, dalam Herlina, 2013) membagi 

masa remaja kedalam 2 bagian, yaitu masa remaja awal (11/12-16/17 

tahun) dan masa remaja akhir (16/17-18 tahun). Masa remaja disebut 

juga sebagai masa transisi dari anak-anak menuju dewasa (Yusuf, 2012).  

 Erikson mengungkapkan masa remaja sebagai tahapan penting 

dalam siklus kehidupan. Masa remaja disebut dengan masa “sense of 

identity vs role confusion”, yaitu kesadaran akan jati diri. Remaja 

dihadapkan pada pertanyaan yang menyangkut siapa dirinya dan akan 

menjadi apa saya di masa depan (dalam Yusuf, 2012). Keberhasilan 

remaja di masa depan ditentukan oleh semangat dan optimisme yang 

tinggi (Nurhatjahjanti & Ratnaningsih, 2011). Segala yang menyangkut 

diri remaja harus dapat mendukung dirinya agar dapat memiliki 

kepribadian yang optimis untuk masa depan yang baik. 

 Optimisme adalah sikap individu yang mengharapkan sesuatu 

baik akan terjadi padanya sehingga berusaha agar terwujudkan. 

Optimisme menunjukkan harapan, emosi, motivasi dan sikap baik untuk 

masa depan. Optimisme telah dikonseptualisasikan sebagai ciri 

kepribadian yang memiliki ekspektasi baik yang luas dan berupa cara 

bagaimana seseorang menjelaskan hal yang telah terjadi pada dirinya. 

Optimisme berupa tindakan yang baik dengan kepercayaan individu 

dapat bahagia serta sesuai dengan tujuan baik yang dimiliki (Peterson 

and Seligman, 2004; Scheier and Carver, 1985; Seligman, 1998; Carr, 

2004).  

 Optimisme tidak dapat dipisahkan dari pesimisme. Optimisme 

dan pesimisme menggambarkan cara berpikir individu menghadapi 

kejadian dalam kehidupan sehari-hari. Setiap individu memiliki cara 

sendiri dalam menyikapi penyebab kejadian dalam hidupnya baik 

ataupun buruk yang disebut explanatory style Seligman (dalam Limono, 

2013).  
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 Explanatory style merupakan cara individu menjelaskan pada 

diri sendiri tentang penyebab suatu kejadian terjadi (Seligman, 2008).  

Terdapat tiga dimensi dalam explanatory style yaitu permanensi, 

pervasif dan personalisasi. Permanensi adalah kemampuan untuk 

memandang kejadian buruk yang menimpa seseorang hanya bersifat 

sementara dan dapat dihindari di masa yang akan datang; pervasif 

adalah kemampuan untuk menemukan sisi positif dari setiap peristiwa; 

dan personalisasi adalah perasaan nyaman, optimis, ekspresif, 

memandang dunia dari perspektif positif (Seligman, 2008). 

 Optimisme disimpulkan sebagai kecenderungan untuk 

mempercayai hal baik akan terjadi dimasa yang akan datang setelah 

kejadian buruk menimpa serta menjelaskan peristiwa-peristiwa 

menggunakan alasan internal, bersifat stabil, dan menyeluruh. Individu 

yang optimis akan menganggap hal buruk yang menimpa merupakan 

sesuatu yang bersifat sementara, merupakan sesuatu yang hanya 

menyerang aspek tertentu dari hidup, hanya berhubungan dengan dirinya 

(Seligman, 2008). Khususnya remaja berada pada masa matang dan 

puncak dalam memperoleh dan menggunakan pengetahuan (Desmita, 

2012) sehingga remaja bersikap dan berpikir kritis terhadap segala 

kejadian yang menimpa dirinya. 

 Sebagian besar permasalahan yang dihadapi remaja adalah 

depresi (Widyawati, 2007). Neiger (dalam Fitriani & Hidayah, 2012) 

menyatakan remaja sangat rentan mengalami ganguan emosi salah 

satunya adalah depresi. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (dalam 

Fourianalistyawati, 2017) di Indonesia sekitar 3,4 juta  remaja  usia  10-

19  mengalami depresi. Hasil penelitian yang dilakukan di Malang 

menunjukkan hasil 32,5% remaja mengalami  depresi  ringan,  28,2%  

remaja dengan depresi moderat, dan 11,1% remaja dengan depresi berat 

(Asmika, Harijanto, & Handayani, 2008). Fenomena menujukkan 

banyaknya remaja yang mengalami depresi.   

 Remaja yang mengalami depresi akan merasa putus asa, tidak 

bersemangat dalam belajar, tidak memiliki inisiatif (Mardiya, 2013) dan 

motivasi belajar yang turun sehingga prestasi menurun terus menerus, 

menimbulkan somatik, seperti sakit kepala atau sakit perut (Davison, 

Neale & Kring, 2010 dalam Meldawati, 2014). Selain memberikan 

dampak buruk bagi kesehatan, depresi  pada  remaja  menyebabkan  

risiko terjadinya depresi berat, hingga percobaan bunuh diri di masa 
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dewasa Weissman dalam Nevid, Rathus  &  Greene, 2005 dalam 

Meldawati, 2014).   

 Goleman (dalam Meldawati, 2014) menyatakan depresi 

diakibatkan oleh stres dan pikiran  pesimis  yang membuat remaja  

bereaksi  buruk  terhadap  kegagalan-kegagalan dalam hidupnya.  

Goleman (dalam Meldawati, 2014) cara penjelasan yang pesimis 

terhadap kejadian yang menimpa remaja menyebabkan rasa tidak 

berdaya dan putus asa sehingga remaja mengalami depresi (Seligman, 

2008). 

 Remaja yang memiliki kemampuan penjelasan yang baik 

terhadap peristiwa buruk yang dialami memiliki kecenderungan yang 

rendah mengalami depresi (Astuty dkk., 2008). Remaja yang memiliki 

sikap optimis jarang menderita depresi dan mudah mencapai kesuksesan 

dalam hidup, memiliki kepecayaan diri yang tinggi, dan selalu berusaha 

berubah ke arah yang lebih baik (Robinson dkk, 1977). Remaja dengan 

optimisme yang tinggi memiliki produktivitas yang baik dalam belajar 

dan akan merasa lebih bahagia (Nandini, 2016) Besar pengaruh optimis 

berbagai bidang kehidupan remaja dan terhadap kesuksesan remaja 

dalam meraih masa depan yang baik.  

 Faktor-faktor yang mempengaruhi optimisme yaitu: (1) 

dukungan sosial. Dukungan sosial yang cukup menjadikan individu 

lebih percaya diri dan semangat karena yakin bahwa dukungan selalu 

ada; (2) akumulasi pengalaman. Pengalaman individu dalam 

menghadapi kegagalan dan kesuksesan dapat  menumbuhkan optimisme 

individu; (3) kepercayaan diri. Individu yang memiliki keyakinan dan 

kepercayaan diri yang tinggi akan menganggap dirinya mampu dalam 

menghadapi masa depan sehingga memiliki optimisme yang tinggi; (4) 

harga diri. Individu dengan haga diri yang tinggi akan berpikir positif 

pada lingkungan, selalu memandang positif dan meyakini kemampuan 

diri, menemukan kelebihan dari setiap kejadian yang menimpa 

(Seligman, 2008).  

 Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi optimisme masa 

depan adalah harga diri (Seligman, 2008). Harga diri adalah cara 

individu memandang dan menilai dirinya sebagai seorang individu. 

Seseorang merasa berarti dan pantas maka akan memiliki harga diri 

yang tinggi (Blackwell, 2011). Harga diri adalah bagaimana individu 

memandang prestasi yang dicapai, menghormati diri, menerima diri, 
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menganggap dirinya layak, tidak menganggap dirinya lebih baik dari 

orang lain namun tidak juga menganggap dirinya lebih buruk, mengakui 

keterbatasan dan menginginkan tumbuh. Harga diri yang rendah artinya 

penolakan diri, ketidakpuasan dan kurang menghormati diri (Rosenberg, 

1989; Blackwell, 2011).   

 Harga diri merupakan ukuran relatif citra diri dan ideal diri 

individu. Harga diri ditampilkan dengan kesadaran akan kekuatan dan 

kelemahan dirinya (Alpay, E). Harga diri mempengaruhi perilaku dan 

aktivitas individu, tidak lepas kaitannya dengan harapan dan motivasi 

mengenai kelanjutan hidup (Burns, 1982; Alpay, E). Harga diri 

dibutuhkan individu dalam menjalani hidup baik dalam kondisi gagal 

maupun berhasil.  

 Harga diri muncul pada masa pra-remaja. Masa pra-remaja 

mempengaruhi cara pandang dan mengevaluasi diri. Pada diri remaja, 

harga diri dipengaruhi oleh lingkungan, orang dewasa, iklan (media 

sosial) yang bersangkutan dengan pencarian identitas diri (Lawrence, 

1996; Alpay, E). Remaja dengan harga diri tinggi akan memiliki 

harapan yang tinggi tentang kesuksesan dimasa depan. Remaja dengan 

harga diri rendah cenderung mengalami masalah perilaku (Huitt, 1998; 

Biggs & Moore, 1993; Alpay, E). Remaja dengan harga diri rendah 

cenderung mudah terbawa teman sebaya melakukan perilaku negatif 

(Wardhana, 2014).  

 Sebagian individu saat tertimpa masalah merasa kehilangan 

harga dirinya sehingga tidak mencari jalan keluar dari masalah. Individu 

yang percaya diri dapat menyelesaikan masalah dan menimbulkan harga 

diri yang tinggi dalam setiap fase pemecahan masalah (Seligman, 2006). 

Individu yang memiliki harga diri rendah akan menyalahkan diri sendiri  

saat gagal dan menganggap diri lemah. Individu yang memiliki harga 

diri tinggi, saat gagal akan mengganggap adanya faktor luar yang 

mempengaruhinya dan bangkit untuk membuktikan kemampuan diri 

kembali (Seligman, 2006). Individu dengan harga diri rendah 

menunjukkan perilaku berbeda dengan individu yang memiliki harga 

diri yang tinggi (Burn dalam Sandha, Hartati, dan Fauziah, 2012).  

 Individu dengan harga diri tinggi bersikap rasional, kreatif, 

mandiri, fleksibel, mampu memperbaiki kegagalan, mampu berbuat baik 

dan kooperatif (Branden, 1992). Individu dengan harga diri tinggi 

mampu berkompetensi dalam bidang akademik dan sosial serta berjuang 
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untuk mencapai kesuksesan (Thomson, 2012). Individu yang memiliki 

harga diri tinggi merasa yakin, mampu, layak dan cenderung memiliki 

optimisme yang tinggi. Harga diri dapat memberikan pengaruh pada 

optimisme individu (Hecht, 2013; Bagana, Raciu & Lupu, 2011 dalam 

Wardhana, 2014).  

 Cohen (dalam Hapsari, 2007) menyatakan individu dengan 

harga diri tinggi akan lebih percaya diri dibandingkan dengan individu 

dengan harga diri rendah. Individu dengan harga diri tinggi akan merasa 

mampu, yakin, layak dan memiliki optimisme yang tinggi (Hecht, 2013 

dalam Wardhana, 2014). Bagana dkk, 2011 (dalam Wardhana, 2014) 

menyatakan harga diri dapat memberikan pengaruh pada optimisme 

individu.  

 Optimisme dan harga diri merupakan ranah psikologi peserta 

didik. Guru di sekolah yang bertugas dalam memfasilitasi 

perkembangan psikologi peserta didik adalah guru bimbingan dan 

konseling. Tujuan layanan bimbingan dan konseling adalah terwujudnya 

peserta didik yang beriman, bertaqwa kepada tuhan, berbudi pekerti 

luhur, cerdas, memiliki pengetahuan dan keterampilan, memiliki 

kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap, mandiri dan 

bertanggung jawab (Depdiknas, 2008, hlm. 218). Guru BK bertugas 

memfasilitasi perkembangan peserta didik untuk memiliki kemampuan 

intelaktual dan keterampilan, berakhlak mulia, mental sehat dan 

kepribadian baik. Peserta didik diharapkan dapat menjadi pribadi yang 

memiliki kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual (Yusuf, 2009). 

 Prayitno (2004, hlm. 94) menyatakan tujuan khusus layanan 

bimbingan dan konseling terkait aspek harga diri dan optimisme yaitu 

(1) konseli memiliki pemahaman dan penerimaan diri terhadap 

kelebihan dan kekurangan, baik psikis maupun fisik; (2) konseli 

memiliki pemahaman proses kehidupan yang bersifat fluktuatif antara 

peristiwa menyenangkan dan tidak menyenangkan, serta mampu 

menghadapi secara positif; (3) konseli memiliki sikap positif dan peduli 

terhadap diri sendiri dan orang lain, (4) konseli memiliki kemampuan 

untuk menentukan pilihan secara tepat. 

 Tujuan layanan bimbingan dan konseling memfasilitasi 

perkembangan peserta didik dan mengatasi hambatan dan kesulitan yang 

dihadapi individu dalam proses pencapaian tugas perkembangan (Yusuf, 

2009). Pesimisme dan harga diri yang rendah menjadi salah satu 
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penghambat perkembangan peserta didik dalam bidang pribadi, sosial, 

belajar dan karir. Mengubah sikap pesimis menjadi optimis dan 

meningkatkan harga diri peserta didik merupakan tugas konselor dalam 

bidang pribadi dan sosial.  Layanan bimbingan dan konseling yang 

diberikan berorientasi pada perangkat tugas perkembangan peserta didik 

sesuai jenjang dalam tiga tataran (pengenalan, akomodasi dan tindakan) 

serta permasalahan yang perlu dituntaskan (Depdiknas, 2008, hlm 219) 

 Penelitian yang akan dilakukan adalah studi korelasi hubungan 

harga diri dengan optimisme remaja kelas VIII di SMPN 1 Lembang 

serta implikasinya terhadap bimbingan dan konseling di sekolah. 

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah 

 Remaja berusia 12-16 tahun dalam konteks pendidikan disebut 

peserta didik. Misi pendidikan di sekolah tidak hanya menjadikan 

peserta didik sebagai individu yang memiliki kemampuan akademik 

yang baik, melainkan menjadikan peserta didik sebagai individu yang 

matang dalam aspek psikis, kepribadian dan sosial (Yusuf, 2009).  

 Optimisme penting dimiliki oleh remaja. Menurut Joan (dalam 

Seligman, 2008) masa remaja merupakan masa terpenting dalam 

membentuk individu menjadi optimis agar mampu bertahan pada setiap 

masalah yang dihadapinya. Optimis memiliki efek positif bagi remaja 

dalam merencanakan masa dewasa di masa depan (Ey, et all, 2005). 

Optimis berhubungan positif dengan prestasi akademik di sekolah. 

Individu yang optimis lebih banyak mendapatkan prestasi dibandingkan 

dengan individu yang pesimis (Akuba, 2014). Disimpulkan optimis 

sangat dibutuhkan bagi  remaja yang berada pada masa transisi menuju 

masa dewasa yang harus mencapai kesuksesan dalam hidup.   

 Salah satu faktor internal yang mempengaruhi optimisme 

adalah harga diri (Seligman, 2008). Harga diri yaitu cara individu 

menghormati, menerima diri, memandang prestasi yang telah dicapai, 

tidak menganggap diri lebih baik dari orang lain namun tidak juga 

menganggap dirinya lebih buruk, mengakui keterbatasan dan 

menginginkan tumbuh. Harga diri yang rendah artinya penolakan diri, 

ketidakpuasan dan kurang menghormati diri (Rosenberg, 1989; 

Blackwell, 2011). Harga diri menjadi salah satu faktor yang 

mempengaruhi optimisme. Individu yang memiliki harga diri tinggi 

merasa yakin, mampu, layak dan cenderung memiliki optimisme yang 
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tinggi. Harga diri dapat memberikan pengaruh pada optimisme individu 

(Hecht, 2013; Bagana, Raciu & Lupu, 2011; Wardhana, 2014).  

Masalah dijabarkan dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut:  

1.2.1 Bagaimana gambaran harga diri peserta didik kelas VIII di 

SMPN 1 Lembang Tahun Ajaran 2018/2019? 

1.2.2 Bagaimana gambaran optimisme pada peserta didik kelas VIII 

di SMPN 1 Lembang Tahun Ajaran 2018/2019? 

1.2.3 Bagaimana hubungan harga diri dengan optimisme pada peserta 

didik kelas VIII di SMPN 1 Lembang Tahun Ajaran 

2018/2019? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan umum penelitian adalah memahami hubungan antara 

keluarga dengan optimisme remaja. Tujuan khusus penelitian yaitu:  

1.3.1 Memperoleh gambaran umum optimisme pada peserta didik 

kelas VIII SMPN 1 Lembang Tahun Ajaran 2018-2019. 

1.3.2 Memperoleh gambaran umum harga diri pada peserta didik 

kelas VIII SMPN 1 Lembang Tahun Ajaran 2018-2019. 

1.3.3 Memperoleh gambaran hubungan harga diri dan optimisme 

pada peserta didik kelas VIII di SMPN 1 Lembang Tahun 

Ajaran 2018-2019. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Manfaat penelitian sebagai berikut: 

1.4.1 Pihak Guru BK 

 Hasil penelitian diharapkan mampu menjadi pertimbangan atau 

rekomendasi bagi konselor untuk dapat memahami dan memberikan 

layanan yang tepat bagi peserta didik yang memiliki harga diri dan 

optimisme yang rendah. 

1.4.2 Bagi peneliti selanjutnya 

 Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi dalam 

melakukan penelitian selanjutnya mengenai karakteristik remaja lainnya 

yang penting untuk ditingkatkan dalam proses perkembangan remaja. 

 

1.5 Struktur Organisasi Skripsi 

 Struktur organisasi skripsi terdiri atas 5 bab, yaitu sebagai 

berikut: 
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1.5.1 Bab I yaitu pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, 

identifikasi dan rumusan penelitian, pertanyaan penelitian, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian dan struktur organisasi 

skripsi. 

1.5.2 Bab II yaitu kajian pustaka atau landasan teoritis, yang 

menjelaskan mengenai deskripsi konsep optimisme, aspek-

aspek optimisme, faktor yang mempengaruhi optimisme. 

1.5.3 Bab III yaitu metode penelitian, yang terdiri dari desain 

penelitian, partisipan, populasi dan sampel, instrumen 

penelitian, prosedur penelitian, dan analisis data. 

1.5.4 Bab IV yaitu temuan dan pembahasan, yang terdiri dari 

pengolahan atau analisis data untuk menghasailkan temuan 

berkaitan dengan penelitian da pemabahasan serta analisis 

temuan. 

1.5.5 Bab V yaitu temuan dan rekomendasi, yaitu menyajikan 

penafsiran dan pemaknaan dari hasil analisis temuan penelitian. 


