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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Dalam kamus besar Psikologi dikemukakan bahwa penerimaan 

diri adalah sikap yang pada dasarnya merasa puas dengan diri sendiri, 

kualitas-kualitas dan bakat-bakat sendiri, dan pengakuan akan 

keterbatasan-keterbatasan diri (Chaplin, 2004, hlm. 451). Penerimaan 

diri adalah tingkat kesadaran individu terhadap karakteristik pribadinya, 

dapat menerima dan bersedia menjalani kehidupannya apa adanya 

(Hurlock, 1978, hlm. 433). 

Penerimaan diri merupakan salah satu unsur yang sangat penting 

untuk dimiliki setiap manusia, karena penerimaan diri merupakan: 1) 

pemahaman dan penerimaan diri mengenai diri mereka, termasuk 

menyadari keterbatasan diri; 2) salah satu dari beberapa variabel konsep 

diri yang terbaik sesuai dengan komponen evaluasi dari self-concept; 3) 

penting untuk kesehatan mental; 4) penerimaan (acceptance) merupakan 

salah satu unsur penting dalam kebahagiaan, baik menerima diri sendiri 

maupun orang penerimaan dukungan (sosial); 5) menurut Schneiders 

merupakan salah satu ciri terpenting dalam penyesuaian diri yang baik; 

6) suatu kondisi yang mendukung personal adjustments dan well-being; 

7) pentingnya self-acceptance dan acceptance-of-others telah ditemukan 

secara jelas dalam teori kepribadian sejumlah penulis; 8) Rogers telah 

menafsirkan sistem terapinya sebagai sarana mewujudkan modifikasi 

dari sikap terhadap diri yang terkait erat dengan sikap self-acceptance 

dan acceptance-of-others (Alwisol, 2009; Shepard, 1979; Langer, 1989; 

Hurlock, 1980; Gunarsa & Gunarsa, 2008; Ryff, 1989; Fromm, 1941; 

Horney, 1937; Snygg & Combs, 1949; Rogers, 1951; Coons & Eachern, 

1967). Penerimaan diri dalam penelitian ini adalah individu memahami 

dan menerima dirinya baik kelebihan maupun kekurangan yang dimiliki, 

kemudian berkaitan dengan kesehatan mental, kebahagiaan dan 

penyesuaian diri. 

Penerimaan diri termasuk ke dalam salah satu tugas 

perkembangan remaja menurut Huvighurst (dalam Hurlock, 1980, hlm 

10) yaitu menerima keadaan fisiknya dan menggunakan tubuhnya secara 

efektif. Namun, hanya sedikit remaja yang mampu menerima kenyataan 

ini, sehingga mereka tidak puas dengan penampilannya. Ada dua alasan 
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kenapa remaja tidak puas dengan tubuhnya antara lain hampir semua 

remaja membentuk konsep diri fisik yang ideal berdasarkan konsep dari
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berbagai individu ideal dan kepercayaan tradisional tentang penampilan 

yang pantas (Hurlock, 1980, hlm. 198). 

Peserta didik yang memiliki penerimaan diri tinggi memiliki 

kecenderungan sebagai berikut: 1) mengembangkan tingkah laku yang 

positif sehingga dapat mengembangkan potensi secara optimal; 2) 

gambaran positif terhadap diri, toleransi terhadap rasa frustrasi dan 

amarah, dapat menerima kritik dan dapat mengontrol emosi dengan 

baik; 3) sikap positif mengenai diri sendiri dan cenderung merasa positif 

mengenai kehidupan masa lalunya, mereka juga cenderung memiliki 

kesehatan mental yang positif dan psikologisnya berfungsi dengan baik; 

dan 4) menerima berbagai sifat dan karakter yang dilihatnya melalui 

konsep dirinya (Jersild, 1956; Hjelle & Zeigler, 1992; Kuyumcu & 

Rohner, 2016; Tolga, dkk., 2015). 

Peserta didik yang memiliki penerimaan diri rendah memiliki 

kecenderungan sebagai berikut: 1) gambaran negatif terhadap 

kemampuan atau potensi dirinya, menolak atau mengingkari keadaan 

dan kondisi yang dialami, tidak puas terhadap diri dan bersikap pesimis; 

2) rasa minder dalam pergaulan dan ragu akan bagaimana dirinya 

menghadapi masa depan; dan 3) belum mengetahui potensi dan belum 

mengembangkannya, sulit menerima keterbatasan atau kekurangan dan 

marah saat di kritik; 4) cenderung mudah putus asa, menyalahkan diri, 

malu, rendah diri, merasa tidak berarti, iri terhadap keadaan orang lain, 

sulit membangun hubungan positif dengan orang lain, dan tidak bahagia; 

5) bahkan akan menjadi permasalahan yang berdampak negatif, 

misalnya depresi (Jersild, 1956; Heriyadi, 2013; Fitri, 2015). 

Hurlock (1980, hlm. 130) menyebutkan bahwa perubahan yang 

dialami remaja pada hampir selalu dibarengi dengan perubahan perilaku 

dan sikap. Dampak dari penerimaan diri juga dapat dilihat dalam 

penelitian yang mengamati mengenai perkembangan body 

dissatisfaction dan psikopatologi (Maxwell & Cole, 2012). Remaja yang 

mengalami body dissatisfaction tidak akan mampu menerima dirinya. 

Sehingga ketika remaja tidak mampu menerima dirinya, akan menjadi 

permasalahan yang berdampak negatif yaitu depresi. Persentase tingkat 

depresi yang dialami oleh warga Amerika Serikat dari tahun 2013 

hingga 2014 mencapai pada satu dari sembilan warga Amerika Serikat 

mengalami depresi. Ramin Mojtabai, seorang peneliti dari Johns 

Hopkins University, beliau melakukan penelitian dengan hasil penelitian 

yaitu remaja dengan usia 12 sampai 17 tahun menangani peningkatan 
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prevalensi, dari sebelumnya 8,7% pada tahun 2005 menjadi 11,3% pada 

tahun 2014 (Megiza, 2016; Reza, 2016). 

Fenomena kurangnya penerimaan diri remaja ini lebih jelas 

dengan adanya hasil penelitian yang dilakukan oleh Solihah (2007, hlm. 

144) yang menyatakan bahwa permasalahan yang paling banyak 

dikonsultasikan remaja pada MCR (Mitra Citra Remaja) PKBI Jawa 

Barat saat masa pubertas, yaitu permasalahan yang berkaitan dengan 

perubahan fisik 27,9%, dampak perubahan fisik 27%, kekhawatiran 

pada masa puber 16%, pubertas sebagai awal masa remaja 10,1% dan 

keadaan emosi 7,6%. Hal ini mengidentifkasikan bahwa masih banyak 

peserta didik yang memiliki penerimaan yang belum baik tentang 

keadaan fisik mereka. Seperti halnya dikatakan oleh Healey (2014, hlm. 

1) bahwa semakin positif body image yang dimiliki individu maka 

individu tersebut semakin merasa nyaman dan bahagia dengan 

penampilannya. Individu dengan body image yang positif tidak akan 

mudah terpengaruh oleh citra yang tidak realistis dalam media dan 

tekanan masyarakat untuk melihat dengan cara tertentu. 

Studi kontemporer mengenai perbedaan individu dalam 

penerimaan diri tanpa syarat telah mengkonfirmasi bahwa kurangnya 

penerimaan diri tanpa syatat mempengaruhi kepada kesejahteraan 

pribadi. Studi yang dilakukan oleh Chamberlain dan Haaga (2001, 

dalam Flett, dkk., 2003, hlm. 120) mengembangkan 20 item self-report 

atau yang dikenal sebagai Unconditional Self-Acceptance 

Questionnaire. Studi ini melibatkan partisipan sebanyak 107 orang. 

Studi menunjukkan bahwa rendahnya tingkat penerimaan diri tanpa 

syarat dikaitkan dengan depresi dan kecemasan, serta rendahnya tingkat 

harga diri, kebahagiaan dan kepuasan hidup. Studi lain yang dilakukan 

oleh Kassay, Terjesen & Smidt (2010, dalam Bernard, dkk., 2013, hlm. 

161) menunjukkan bahwa penerimaan diri telah terbukti terkait dengan 

perilaku internal dan eksternal serta akademik. Selain itu, studi yang 

dilakukan oleh Heriyadi (2013) pada peserta didik kelas VIII 

menunjukkan bahwa peserta didik masih memiliki tingkat penerimaan 

diri yang rendah, secara garis besar hal ini dialami oleh peserta didik 

yang berlatarbelakang ekonomi lemah dan tinggal kelas. Studi lain yang 

dilakukan oleh Fitri (2015) menunjukkan bahwa tingkat peneriman diri 

siswa di salah satu sekolah di Kota Bandung pada umumnya berada 

pada kategori sedang yang ditandai dengan peserta didik sudah memiliki 

kesadaran diri untuk menghargai diri secara positif, serta cukup mampu 
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menyikapi peristiwa negatif yang dialami. Namun, masih ada beberapa 

yang berada pada tingkatan rendah, remaja saat ini banyak yang tidak 

puas dengan kondisi dirinya dan tidak mengakui kelebihan dirinya 

bahkan menarik diri dari pergaulan, contohnya mereka cenderung 

mengikuti gaya hidup dari artis. 

Berdasarkan hasil perolehan data studi pendahuluan yang 

dilakukan oleh peneliti melalui wawancara di SMP Negeri 40 Bandung 

dengan tiga orang guru bimbingan dan konseling yaitu Dra. Hj. Sri 

Herliani, Dra. Etty Sri Sumartini dan Nike Rika Ratnika, S.Pd pada saat 

melaksanakan tugas mata kuliah Praktek Pengalaman Lapangan 

menunjukkan bahwa peserta didik mampu menerima dirinya dengan 

baik namun ada beberapa peserta didik yang kurang mampu menerima 

diri. Peserta didik yang memiliki penerimaan diri rendah ditandai 

dengan tidak bahagia, kurang menerima keadaan ekonomi keluarganya, 

kurang menerima penampilan fisiknya, kemudian tidak bisa 

menyesuaikan diri, tidak bisa mengambil keputusan, tidak dapat 

berprestasi secara maksimal, merasa iri terhadap orang lain dan rendah 

diri serta merasa tidak berharga. Hal ini diperkuat dengan kasus yang 

berkaitan dengan penerimaan diri yang dialami oleh salah satu peserta 

didik di SMP Negeri 40 Bandung yaitu peserta didik memiliki 

penerimaan diri yang rendah sehingga peserta didik tersebut mengisolasi 

diri, merasa memiliki banyak dosa, merasa menjadi seseorang yang 

kotor, merasa tidak diterima keluarga dan sebagainya, sehingga 

membuat guru bimbingan  dan konseling bekerjasama dengan psikiater. 

Berbeda dengan peserta didik yang memiliki penerimaan diri yang 

tinggi biasanya peserta didik yang mampu mengelola emosi, bahagia, 

bersyukur atas segala yang dimiliki, mampu menyesuaikan diri, mampu 

mengaktualisasikan potensi yang dimiliki. Di SMP Negeri 40 Bandung 

sudah memiliki program bimbingan dan konseling yang baik yaitu 

struktur program sudah sesuai dengan panduan operasional pelaksanaan 

BK SMP sudah mencakup a) rasional, b) dasar hukum, c) visi dan misi, 

d) deskripsi kebutuhan, e) tujuan, f) komponen program, g) bidang 

layanan, h) rencana operasional, i) pengembangan tema/topik, j) rencana 

evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut, dan k) anggaran biaya, dan l) 

sarana prasarana. Namun masih belum terdapat program bimbingan dan 

konseling yang berfokus dalam mengembangkan penerimaan diri 

peserta didik khususnya dalam program bimbingan pribadi, maka 
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diperlukan program bimbingan pribadi untuk mengembangkan 

penerimaan diri peserta didik. 

Bimbingan dan konseling memiliki peranan yang sangat penting 

untuk mengembangkan penerimaan diri peserta didik. Hal ini sesuai 

dengan penerimaan diri merupakan salah satu kompetensi kemandirian 

peserta didik yang harus dikuasai, dan penerimaan diri merupakan salah 

satu tujuan dari bimbingan dan konseling yaitu memahami dan 

menerima diri baik positif maupun negatif termasuk menyadari 

keterbatasan diri dan adanya kepuasan individu atau kebahagiaannya 

dengan diri sendiri, serta penerimaan diri juga termasuk dalam sebelas 

tugas perkembangan remaja yaitu menerima keadaan fisik dan 

menggunakannya secara efektif yang juga dapat memengaruhi tugas 

perkembangan yang lainnya. (Kuyumcu & Rohner, 2016; Chen, 2016; 

Shepard, 1979; ABKIN, 2008). Bimbingan pribadi sebagai salah satu 

bagian dari bimbingan dan konseling komprehensif yang diberikan 

dengan cara menciptakan lingkungan yang kondusif, mengembangkan 

sistem pemahaman diri dan sikap-sikap yang positif (Nurihsan & Yusuf, 

2014). 

Berdasarkan latar belakang diatas dapat disimpulkan bahwa 

peserta didik yang memiliki penerimaan diri rendah perlu diberikan 

bantuan layanan bimbingan agar siswa menjadi individu yang mampu 

menerima dirinya, salah satunya dengan bimbingan pribadi. Bimbingan 

pribadi sebagai upaya membantu siswa dalam mengembangkan 

penerimaan diri yang dimiliki peserta didik. Oleh karena itu, peneliti 

merasa hal ini penting untuk diteliti dengan judul “Program Bimbingan 

Pribadi untuk Mengembangkan Penerimaan Diri Peserta Didik”. 

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah 

Penerimaan diri peserta didik dipengaruhi oleh latar belakang 

ekonomi dan akademik, hal ini diperkuat oleh hasil penelitian Heriyadi 

(2013), yang menunjukan bahwa peserta didik yang memiliki 

penerimaan diri rendah sebagian besar dialami oleh peserta didik yang 

berlatarbelakang ekonomi lemah dan tinggal kelas. Menurut Husniyati 

(2009, dalam Heriyadi, 2013) menyatakan bahwa individu yang 

mempunyai penerimaan diri rendah cenderung mudah putus asa, 

menyalahkan diri, malu, rendah diri, merasa tidak berarti, iri terhadap 

keadaan orang lain, sulit membangun hubungan positif dengan orang 

lain, dan tidak bahagia. Ketika remaja tidak mampu menerima keadaan 
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tersebut akan menjadi permasalahan yang berdampak negatif, misalnya 

depresi atau perkembangan yang kurang optimal. 

Penerimaan diri sangat penting untuk dimiliki individu. Namun, 

kenyataannya tidak semua individu memiliki penerimaan diri termasuk 

remaja. Hurlock (1980, hlm. 130) menyebutkan bahwa perubahan yang 

dialami remaja pada hampir selalu dibarengi dengan perubahan perilaku 

dan sikap, perilaku remaja menjadi sulit diduga dan seringkali agak 

melawan norma sosial yang berlaku, termasuk remaja cenderung tidak 

menerima dirinya dengan berbagai perubahan yang terjadi pada dirinya. 

Untuk mengembangkan penerimaan diri pada peserta didik, 

guru bimbingan dan konseling harus memiliki pemahaman pengalaman 

yang mendukung dalam peningkatan penerimaan diri. Beberapa studi 

yang telah melakukan intervensi yang dapat digunakan dan efektif untuk 

meningkatkan penerimaan diri, studi yang dilakukan oleh Heriyadi 

(2013) menggunakan konseling realita, Fitri (2015) menggunakan teknik 

permainan, Setiyaningsih (2012) menggunakan konseling kelompok, 

dan Nurfiria (2013) menggunakan teknik modelling simbolis.  

Studi terdahulu menunjukan bahwa untuk mengembangkan 

penerimaan diri yang banyak digunakan adalah konseling daripada 

bimbingan. Konseling memang efektif untuk meningkatkan penerimaan 

diri peserta didik, namun konseling hanya dilakukan kepada beberapa 

peserta didik saja, karena konseling bersifat penyembuhan. 

Sementara itu bimbingan dan konseling sebagai salah satu 

komponen integral dalam pendidikan harus mampu memberikan layanan 

bimbingan secara tepat dan menyeluruh kepada siswa. Berkaitan dengan 

penerimaan diri, salah satu layanan bimbingan yang dapat digunakan 

adalah bimbingan pribadi. Bimbingan pribadi berfokus kepada semua 

peserta didik, sehingga tidak hanya berfokus pada peserta didik yang 

memiliki penerimaan diri rendah. Bimbingan pribadi sebagai suatu 

proses pemberian bantuan kepada siswa untuk memantapkan 

kepribadian dan mengembangkan kemampuan individu dalam 

menangani masalah-masalah dirinya, yang memiliki tujuan untuk 

membantu siswa meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha 

Esa, memperoleh sistem nilai, memiliki kemandirian emosional, 

mengembangkan keterampilan intelektual dan menerima diri serta 

mengembangkannya secara efektif (Yusuf dan Nurihsan, 2014, hlm. 11). 

Keefektifan bimbingan pribadi telah dilakukan penelitian. 

Bimbingan pribadi telah beberapa kali digunakan untuk 
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mengembangkan beberapa konstruk lain, diantaranya studi yang 

dilakukan oleh Norlizawati (2015) menunjukkan bahwa program 

bimbingan pribadi efektif untuk mengembangkan penalaran moral 

peserta didik. Studi lain dilakukan oleh Muna Hana 

Nailul (2016) menunjukan bahwa program bimbingan pribadi efektif 

untuk mengembangkan self-compassion peserta didik. 

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikemukakan, 

maka rumusan masalah dalam penelitian ini berfokus pada “seperti apa 

rumusan program bimbingan pribadi untuk mengembangkan 

penerimaan diri peserta didik kelas VIII SMP Negeri 40 Bandung Tahun 

Ajaran 2018/2019?” 

1.3 Pertanyaan Penelitian 
Berdasarkan identifikasi dan rumusan masalah diatas, maka 

dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut. 

1. Seperti apa deskripsi penerimaan diri peserta didik kelas VIII 

SMP Negeri 40 Bandung Tahun Ajaran 2018/2019? 

2. Seperti apa rumusan program bimbingan pribadi yang secara 

hipotetik dapat mengembangkan penerimaan diri peserta didik 

kelas VIII SMP Negeri 40 Bandung Tahun Ajaran 2018/2019? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Secara umum tujuan penelitian adalah mengembangkan program 

bimbingan pribadi untuk mengembangkan penerimaan diri pada peserta 

didik kelas VIII SMP Negeri 40 Bandung Tahun Ajaran 2018/2019. 

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk menghasilkan: 

1. Deskripsi umum penerimaan diri kelas VIII SMP Negeri 40 

Bandung Tahun Ajaran 2018/2019. 

2. Program bimbingan pribadi yang secara hipotetik dapat 

mengembangkan penerimaan diri peserta didik kelas VIII SMP 

Negeri 40 Bandung Tahun Ajaran 2018/2019. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara 

teoritis maupun praktis dalam dunia pendidikan, khususnya pada bidang 

Bimbingan dan Konseling diantaranya adalah: 

a. Secara teoritik, penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk 

memberikan kajian teoritis tentang penerimaan diri peserta didik. 

Selain itu, hasil penelitian ini dapat memberikan referensi bagi 

layanan bimbingan dan konseling bagi siswa agar dapat 
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menerima dirinya secara positif, menyesuaikan dengan diri dan 

lingkungannya, serta mengembangkan diri secara optimal. 

b. Secara praktis: 

1. Bagi guru BK, dapat dijadikan refleksi dalam memahami 

penerimaan diri bagi peserta didik agar dapat membimbing 

peserta didiknya dengan baik dan menyiapkan strategi yang 

tepat untuk menghadapi setiap permasalahan yang dialami 

peserta didik terkait dengan kemampuannya menerima diri. 

2. Bagi peneliti selanjutnya, dapat dijadikan sebagai bahan 

rujukan untuk memperdalam pengetahuan terhadap 

penerimaan diri peserta didik dan dapat dijadikan kajian 

atau referensi untuk penelitian yang lebih lanjut dan 

mendalam. 

 

1.6 Struktur Organisasi Skripsi 

Struktur organisasi skripsi ini terdiri dari lima bab, yaitu Bab I 

pendahuluan menguraikan inti dari penelitian yang didalamnya 

mencakup latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian dan struktur organisasi skripsi. Bab II 

kajian pustaka, menjabarkan secara konseptual mengenai (1) konsep 

penerimaan diri, meliputi, pengertian penerimaan diri, karakteristik 

penerimaan diri, aspek-aspek penerimaan diri, faktor-faktor yang 

mempengaruhi penerimaan diri, dan dampak penerimaan diri (2) 

program bimbingan pribadi, meliputi, pengertian program bimbingan 

pribadi, tujuan program bimbingan pribadi, dan fungsi program 

bimbingan pribadi. Bab III menguraikan metode penelitian, meliputi 

lokasi dan sampel penelitian, pendekatan penelitian, desain penelitian, 

definisi operasional variabel, instrumen penelitian, prosedur penelitian 

dan analisis data. Bab IV hasil penelitian yang berisi temuan peneliti 

berdasarkan hasil pengolahan dan pembahasan Bab V penutup terdiri 

dari simpulan dan rekomendasi yang menyajikan penafsiran dan 

pemahaman. 
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