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BAB V 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Rangkuman Penelitian Seluruh Subjek 

1. Intensitas Tema 

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari keempat subjek 

yang telah dikategorisasi, maka tema yang muncul pada kategori 

aspek (kognitif), yaitu keempat subjek membuat target dan 

perencanaan, mengetahui kemampuan diri, menilai dirinya negatif, 

dan memendam masalah. Pada kategori aspek (afektif), rata-rata 

subjek belum menerima kekurangan dirinya dan belum menghargai 

diri sendiri. Pada kategori aspek (sosial), rata-rata subjek 

mendapatkan penilaian negatif dari orang lain dan belum 

berkontribusi untuk lingkungan. Pada kategori aspek (religius), rata-

rata subjek menerapkan ajaran agama sebagai pedoman sehari-hari. 

Pada kategori aspek (independen), belum mendapatkan kesempatan 

untuk mengambil keputusan sendiri, membutuhkan paksaan atau 

dorongan dari orang lain untuk melakukan sesuatu, dan menuntut 

diri. Pada kategori aspek (futuristik), keempat subjek takut akan 

pernikahan maupun menjalin hubungan dengan lawan jenis, 

memiliki tujuan hidup, dan memiliki pandangan positif terhadap 

masa depan. Pada kategori aspek (maturitas), rata-rata subjek 

233 



234 
 

kesulitan menghadapi perubahan dan masih memiliki perilaku yang 

labil. 

Sedangkan tema yang muncul pada kategori faktor (afeksi), 

yaitu keempat subjek memiliki perasaan minder, iri hati, sedih, 

ditinggalkan, diabaikan, serta terpukul karena perceraian maupun 

saat melihat keluarga lain yang utuh, dan memiliki kenangan 

peristiwa dengan kesan negatif. Pada kategori faktor (keluarga), rata-

rata subjek tidak mendapatkan apresiasi maupun dukungan dari 

keluarga, mendapatkan target dari keluarga dan merasa tertekan 

dengan target tersebut. Pada kategori faktor (sosial), rata-rata subjek 

lebih dekat dengan teman dari pada keluarga, dapat mentoleransi 

kesalahan orang lain, tidak nyaman berada di tempat yang banyak 

aturan, dan tidak tertarik mengikuti kegiatan organisasi. Pada 

kategori faktor (fisik), keempat subjek belum tertarik untuk menjalin 

hubungan dengan lawan jenis dan mengalami perubahan sikap saat 

jatuh cinta maupun putus cinta. Pada kategori faktor (akademik), 

rata-rata subjek tertekan dan memiliki pengalaman traumatis dengan 

guru maupun mata pelajarannya. Pada kategori faktor (kemampuan), 

rata-rata subjek mengasah dan menerapkan kemampuannya dalam 

aktivitas sehari-hari. 

Hasil dari proses seleksi tema dapat dirangkum dalam tabel 

sebagai berikut : 
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Tabel 3. Tabel Intensitas Tema Seluruh Subjek 

TEMA S1 S2 S3 S4 

Aspek 

(Kognitif) 

Pemahaman diri +++ ++ ++ +++ 

Mengetahui kemampuan diri ++ ++ + +++ 

Penilaian diri negatif + +++ ++ + 

Memiliki perencanaan dan 

persiapan diri 

+++ + + +++ 

Aspek 

(Afektif) 

Penghargaan diri positif ++ +++ + +++ 

Diri ideal +++ ++ ++ +++ 

Harapan individu dipandang 

orang lain 

+ + + + 

Penerimaan diri positif + ++ ++ + 

Aspek (Sosial) Pandangan orang lain 

terhadap individu negatif 

++ ++ +++ + 

Kontribusi individu untuk 

lingkungan 

++ +++ - +++ 

Aspek 

(Religius) 

Pengalaman religius dan diri + +++ + ++ 

Aspek 

(Independen) 

Mampu berperilaku ++ ++ + +++ 

Mampu mengambil 

keputusan 

++ ++ +++ +++ 

Aspek 

(Futuristik) 

Pandangan individu terhadap 

masa depan positif 

++ + + +++ 

Memiliki tujuan hidup ++ +++ + +++ 

Aspek 

(Maturitas) 

Mampu menerima perubahan + + ++ +++ 

Faktor 

(Afeksi) 

Penerimaan diri positif + ++ +++ + 

Penilaian diri negatif +++ +++ + +++ 
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Perasaan dan emosi negatif +++ +++ +++ +++ 

Peristiwa dengan kesan 

negatif 

++ ++ +++ ++ 

Faktor 

(Keluarga) 

Peran orang tua negatif +++ ++ +++ ++ 

Budaya dan kebiasaan 

keluarga 

++ ++ +++ + 

Keadaan keluarga negatif +++ + + +++ 

Faktor 

(Sosial) 

Pandangan orang lain negatif + + ++ + 

Meniru peran orang lain ++ + + ++ 

Kebiasaan negatif di 

lingkungan 

++ + +++ ++ 

Dinamika kelompok positif ++ ++ +++ + 

Faktor (Fisik) Hubungan dengan lawan jenis 

dan perubahan diri positif 

++ + + ++ 

Faktor 

(Akademik) 

Pengalaman akademik negatif + ++ ++ +++ 

Faktor 

(Kemampuan) 

Kemampuan yang diterapkan ++ ++ + +++ 

 

Keterangan : 

+++ : Intensitas tinggi 

++  : Intensitas sedang 

+  : Intensitas rendah 

- : Tidak ada intensitas 
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2. Analisis Kasus Seluruh Subjek 

Berdasarkan data yang diperoleh dari wawancara, keluarga 

subjek 1, 3, dan 4 adalah keluarga yang harmonis sebelum 

perceraian terjadi. Ketiga subjek tersebut juga tidak mendapatkan 

pengalaman menyenangkan bersama keluarga lagi. Hilangnya 

komunikasi dengan orang tua yang berpisah rumah dialami oleh 

subjek 2, 3, dan 4. Subjek 1, 2, dan 3 mengetahui perceraian tersebut 

dengan diberitahu oleh salah satu orang tua maupun mengalami 

masa perceraian tersebut, sedangkan subjek 4 mengetahui perceraian 

orang tuanya dari pembicaraan ibu. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri seseorang 

antara lain faktor afektif, keluarga, sosial, fisik, akademik, dan 

kemampuan. Faktor afektif antara lain : penerimaan diri positif, 

penilaian diri positif, perasaan dan emosi positif, dan mengalami 

peristiwa dengan kesan positif. Penerimaan diri positif ditunjukkan 

oleh subjek 3 dan 4 dengan merasa bahagia karena menjadi diri 

sendiri dan dapat berguna bagi orang lain. Tubuh yang dirasa belum 

ideal, tidak merasa bahagia karena memiliki banyak kekurangan, 

tidak percaya diri saat bertemu dengan orang baru menunjukkan 

subjek 1 dan 2 belum dapat menerima diri apa adanya. Keempat 

subjek memberikan penilaian negatif terhadap dirinya sendiri. 

Subjek 1 mengatakan bahwa dirinya tidak percaya pada laki-laki, 

pemalu, tidak cantik, memiliki hati yang buruk, dan tubuh yang 
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kurang kurus. Subjek 2 merasa gagal karena pernah tidak naik kelas 

dan meragukan diri sendiri. Subjek 3 merasa dirinya tidak 

dipedulikan, memiliki emosi yang meledak-ledak, acuh terhadap 

sekitar, dan merasa tidak bahagia karena keluarga tidak utuh, sedang 

kan subjek 4 menilai dirinya keras kepala, tidak berani keluar dari 

zona nyaman, perfeksionis dengan kesan egois, dan menunda 

rencana yang dibuat.  

Keempat subjek juga memiliki perasaan dan emosi negatif 

yang lebih dominan dari perasaan positif. Hal ini ditunjukkan 

dengan adanya perasaan minder, iri hati, sedih, ditinggalkan, dan 

janggal saat melihat keluarga lain yang utuh. Subjek 1 merasa takut 

jika hatinya disakiti lagi oleh laki-laki, marah jika keinginan tidak 

terpenuhi, kerap dilanda perasaan khawatir tanpa sebab, dan sulit 

mengontrol emosi.  Subjek 2 dibayangi oleh ketakutan akan banyak 

hal seperti ditolak teman, mengalami kegagalan, diusir kakak 

perempuan, mengalami bencana alam, dan sebagainya. Subjek 2 

juga kerap merasa takut serta sedih tanpa alasan dan sulit 

mengendalikan perasaan. Subjek 3 merasa takut dan sebal terhadap 

perempuan, kerap merasa gelisah tanpa alasan, merasa diabaikan 

orang tua, dan minder saat melihat ibu dari temannya. Subjek 4 

merasa kecewa dengan diri sendiri saat rencana yang disusun gagal, 

merasa takut menjadi kepala rumah tangga, merasa tidak nyaman 
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berada di lingkungan formal, takut membebani diri dengan memiliki 

pacar, dan malas. 

Keempat subjek juga mengalami peristiwa yang berkesan 

negatif. Subjek 1 melihat pertengkaran fisik serta verbal antara 

ibunya dan wanita yang menjadi selingkuhan ayahnya. Subjek 2 

mengalami kehilangan karena neneknya yang meninggal dunia. 

Subjek 3 merasa malu karena pernah didatangi oleh ketua RT 

setempat untuk mendamaikan pertengkaran orang tuanya yang 

sampai mengganggu tetangga sekitar. Subjek 4 merasa kehilangan 

saudara dan keluarga saat harus keluar dari seminari. 

Pada faktor keluarga, peran orang tua dan keadaan keluarga 

menjadi pengaruh besar bagi konsep diri subjek. Keempat subjek 

tidak dimanja oleh orang tuanya. Merasa bangga karena memiliki 

ibu hebat yang mampu memerankan peran ganda di rumah 

ditunjukkan oleh subjek 1 dan 4. Subjek 1 dan 2 merasa ditinggalkan 

oleh ayah. Subjek 1, 3, dan 4 tidak mendapatkan dukungan maupun 

apresiasi atas pencapaian maupun keinginan mereka. Subjek 2 dan 4 

mendapatkan target dari keluarga, merasa tertekan dengan target 

tersebut dan merasa sakit hati karena kerap dibanding-bandingkan 

dengan orang lain. Figur ayah dinilai egois dan mengecewakan oleh 

subjek 1 dan 3. Adanya peraturan yang semakin membuat subjek 

tidak mau menjalin hubungan dengan lawan jenis dan keadaan 

rumah yang tidak menyenangkan dirasakan oleh subjek 3. 
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Pada faktor sosial, dinamika kelompok dan pandangan orang 

lain terhadap subjek turut mempengaruhi konsep diri subjek. Subjek 

1, 2, dan 4 memiliki sahabat, banyak teman, dan mendapatkan 

pengalaman menyenangkan bersama teman. Subjek 1 dan 4 lebih 

dekat dan percaya dengan teman dari pada keluarga, sedangkan 

subjek 3 memilih untuk menarik diri dari pergaulan karena merasa 

direpotkan teman. Subjek 3 dan 4 tidak menyukai tempat maupun 

lingkungan yang memiliki banyak peraturan. Subjek 1 dan 4 

menanggapi penilaian negatif dari teman dengan santai, sedangkan 

subjek 2 takut kalau dirinya dibenci dan ditolak oleh teman. Subjek 

2 mengalami bullying di sekolah karena tubuhnya yang gendut. 

Subjek 1 dan 4 dapat mentoleransi kesalahan orang lain, subjek 2 

tidak dapat mentoleransi kesalahan orang lain, sedangkan subjek 3 

tidak mempedulikan orang yang melakukan kesalahan. Subjek 1, 3, 

dan 4 tidak suka mengikuti kegiatan yang ribet dan mengikat, 

sedangkan subjek 2 senang mendapatkan pengalaman baru dari 

kegiatan yang diikuti. Subjek 1, 2, dan 4 meniru peran orang lain 

yang dapat dijadikan panutan, sedangkan subjek 3 merasa dirinya 

tidak memerlukan orang lain untuk ditiru. 

Pada faktor fisik, keempat subjek sama-sama mengalami 

perubahan positif saat jatuh cinta dan perubahan negatif saat putus 

cinta. Keempat subjek juga memiliki ketakutan dalam menjalin 

hubungan dan menutup diri dari lawan jenis. 



242 
 

Pada faktor akademik, subjek 1 tidak menyukai mata 

pelajaran Matematika sehingga menjadi malas dan tidak minat 

belajar. Subjek 2 merasa gagal karena pengalaman tidak naik 

kelasnya yang disebabkan oleh kesalahpahaman subjek dengan 

gurunya. Subjek 2 juga merasa tertekan dengan peraturan di 

sekolahnya dan memiliki keterlambatan dalam mengikuti pelajaran. 

Subjek 3 menyukai mata pelajaran Matematika karena mendapatkan 

guru yang baik dan pernah memenangkan lomba. Subjek 3 merasa 

dirinya tidak pandai dalam mata pelajaran Bahasa Inggris karena 

pernah disebut bodoh oleh gurunya. Subjek 4 merasa tertekan karena 

belum lulus kuliah dan adanya tuntutan akademik dari keluarga. 

Subjek 4 masuk ke jurusan yang tidak diinginkan. Subjek 4 trauma 

dengan mata pelajaran Matematika karena gurunya yang pernah 

memupuri subjek dengan serbuk kapur. 

Pada faktor yang terakhir yaitu faktor kemampuan, keempat 

subjek mengasah serta menerapkan kemampuan bermusik dalam 

sehari-hari dengan bermain musik, mengikuti kegiatan atau kursus 

musik. Subjek 2 dan 3 menggunakan kemampuan bermusiknya 

sebagai pelarian masalah. Subjek 1 mampu beradaptasi di 

lingkungan baru dengan cepat dan dapat mengatur atau memimpin 

teman-temannya. Subjek 4 menggunakan kemampuannya di bidang 

Psikologi untuk membantu kakak perempuan dan membantu dirinya 

mengatasi perpisahan orang tua. Subjek 4 mengekspresikan 
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kemampuan menulisnya di blog pribadi dan menjadi relawan proyek 

di sebuah SD. 

Aspek-aspek konsep diri antara lain : aspek kognitif, afektif, 

sosial, religius, independen, maturitas, dan futuristik. Pada aspek 

kognitif, keempat subjek memahami diri mereka dengan melakukan 

hal yang membuat diri bahagia, merasa lebih nyaman untuk 

memendam masalah, mengetahui kebutuhan diri dan koping stress. 

Subjek 1 tidak mengetahui kemampuan dirinya karena tidak pernah 

menekuni apapun, menilai dirinya tidak konsisten, mudah lupa, 

meremehkan sesuatu, memiliki hati yang kotor, dan tidak percaya 

diri saat melihat orang lain yang ‘lebih’ dari subjek. Subjek 2 

memiliki keunggulan di bidang olahraga, mudah dekat dengan anak 

kecil, senang membahagiakan orang lain dan menilai negatif 

tubuhnya sebagai penghambat dalam bergaul.  

Subjek 3 memiliki hobi bermain gitar dan bermain telepon 

seluler, menilai dirinya negatif dengan mengatakan tidak memiliki 

keunggulan dan memiliki tubuh yang belum ideal. Subjek 4 senang 

saat dapat berbagi inspirasi dengan orang lain dan memiliki 

kemampuan menulis, namun subjek menilai rendah kemampuan 

menulisnya, sulit membangun hubungan dengan orang baru, dan 

introvert. Subjek 1, 2, dan 4 membuat rencana untuk masa depan 

atau rencana jangka panjang, sedangkan subjek 3 membuat 
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perencanaan untuk beraktivitas harian. Subjek 3 dan 4 membuat 

target diri. 

Pada aspek afektif, keempat subjek mulai memperhatikan 

kesehatan pribadinya, namun subjek 2 dan 4 masih belum dapat 

melaksanakan rencana kesehatannya. Subjek 2 dan 4 bersedia untuk 

menunjukkan kemampuannya di depan orang lain, sedangkan subjek 

1 menilai bakatnya tidak lebih penting dari akademik dan subjek 3 

merasa dirinya tidak memiliki keunggulan apapun. Keempat subjek 

memiliki sosok ideal masing-masing dan berharap orang lain melihat 

sisi positif dari subjek. Subjek 1, 2, dan 3 masih belum dapat 

menerima tubuhnya karena masih kurang ideal. Subjek 2 senang 

mengikuti kegiatan untuk mendapatkan pengalaman baru, sedangkan 

subjek 3 tidak tertarik untuk mengikuti perlombaan lagi karena 

perceraian orang tuanya. Subjek 4 mulai belajar untuk mengenali 

diri dari pengalaman masa lalunya dan ingin membagikan karyanya 

kepada semua orang. 

Pada aspek sosial, subjek 2 dan 4 berkontribusi untuk 

lingkungan dengan mengikuti kegiatan masyarakat dan relawan 

proyek. Subjek 1 menegur teman yang melanggar peraturan asrama 

dan subjek 4 memberi tanggapan positif untuk orang lain. Subjek 1 

dan 2 mendapatkan penilaian negatif dari orang lain yaitu minder 

dan tidak dapat mengontrol emosi. Subjek 2 adalah pendengar yang 

baik, tidak menyimpan dendam, namun mudah tersinggung. Subjek 
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3 dinilai oleh orang lain sebagai seorang yang menutup diri dari 

pergaulan, namun perhatian terhadap keluarga, dapat mengontrol 

emosi, dan kerap terlihat murung. Subjek 4 dinilai orang lain sebagai 

orang yang penyendiri, menunggu ajakan orang lain, dan tidak 

menuntut orang lain. 

Pada aspek religius, keempat subjek menerapkan ajaran 

agama sebagai pedoman dalam beraktivitas. Subjek 4 sedang dalam 

fase mencari kebenaran akan Tuhan. Pada aspek independen, subjek 

1, 2, dan 4 diberi kesempatan untuk mengambil keputusan, namun 

keputusan akhir tetap di tangan orang tua. Subjek 4 kerap 

mendapatkan keputusan yang tidak sesuai dengan keinginannya dan 

mengakibatkan kegagalan. Subjek 3 dibiarkan oleh ayahnya untuk 

mengambil keputusan sendiri dan bertanggung jawab atas keputusan 

tersebut, dalam hal ini subjek merasa dirinya diabaikan oleh ayahnya 

untuk semua keputusan yang ia ambil. Subjek 3 menjadi lebih 

mandiri dan dapat mengambil keputusan dengan cepat. Subjek 1 dan 

4 membutuhkan dorongan maupun paksaan dari orang lain untuk 

melakukan sesuatu dan ingin cepat bekerja agar tidak menjadi beban 

bagi ibunya. 

Subjek 1 memilih untuk lari dari masalah, tidak mau 

mengalah, tidak berpikir panjang, namun melaksanakan permintaan 

orang tua meskipun tidak sesuai dengan keinginannya. Subjek 2 

dapat menentukan prioritasnya dan menjaga perilaku agar terhindar 
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dari masalah. Subjek 1 dan 2 mudah terpengaruh oleh orang lain dan 

marah apabila keadaan tidak sesuai dengan keinginan. Subjek 3 

menghindari konflik, suka mengatur, dan melakukan sesuatu sesuai 

dengan keinginannya seperti mencontek saat ujian. Subjek 4 hanya 

dekat dengan orang-orang tertentu, mengulangi kesalahan yang 

sama, menghargai orang lain karena merasa dirinya tidak dihargai 

oleh keluarga, dan belum berani melakukan perubahan. 

Pada aspek futuristik, keempat subjek memiliki trauma dan 

rasa takut akan hubungan maupun pernikahan. Keempat subjek juga 

memiliki tujuan hidup beserta rencana-rencana yang dibuat untuk 

mencapai tujuan hidup tersebut. Subjek 3 takut mengalami 

perceraian seperti orang tuanya. Subjek 4 ingin membuktikan bahwa 

pilihannya benar dan sukses. 

Pada aspek maturitas, subjek 1 dan 2 menghadapi perubahan 

dengan terpaksa, dan berat hati. Subjek 3 terbiasa menghadapi 

perubahan yang terjadi secara mendadak, sedangkan subjek 4 

menerima perubahan dengan rela. Subjek 1 dan 3 mudah beradaptasi 

di lingkungan baru, sedangkan subjek 4 mampu mengambil sisi 

positif dari dua kebudayaan tempat tinggal subjek. Subjek 1 dan 2 

memiliki sikap dan perilaku yang kekanak-kanakan, sedangkan 

subjek 3 dan 4 mampu menyelesaikan masalahnya sendiri. Subjek 2 

kehilangan figur orang tua dan kaku terhadap perubahan. Subjek 4 
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sabar dan tidak dapat bekerja dalam tim yang tidak sesuai dengan 

keinginannya.  

 

B. Pembahasan 

Konsep diri merupakan pusat dari kepribadian individu 

(Ardiyanti, 2017, h.18). Konsep diri terbagi menjadi 2, yaitu konsep diri 

positif dan konsep diri negatif. Menurut Calhoun & Acocella (1990, 

dalam Kusumawardani, h.22, 2015), orang dengan konsep diri positif 

mampu menerima dirinya. Subjek 3 dan 4 merasa sudah menjadi diri 

sendiri dan dapat berguna bagi orang lain, namun menerima diri apa 

adanya belum nampak pada subjek 1 dan dua yang merasa belum 

memiliki tubuh ideal karena terlalu gendut, tidak merasa bahagia karena 

memiliki banyak kekurangan, dan tidak percaya diri saat bertemu 

dengan orang baru. Merasa belum puas dengan kondisi tubuhnya, 

mengindikasikan bahwa seseorang menolak tubuhnya sendiri, 

(Pudjijogyanti, h.24, 1985). Keempat subjek memberikan penilaian 

negatif terhadap dirinya sendiri. Subjek 1 mengatakan bahwa dirinya 

tidak percaya pada laki-laki, pemalu, tidak cantik, tubuh yang kurang 

kurus, tidak konsisten, mudah lupa, meremehkan sesuatu, memiliki hati 

yang kotor, dan tidak percaya diri saat melihat orang lain yang ‘lebih’ 

dari subjek.  

Subjek 2 memiliki keunggulan di bidang olahraga, mudah dekat 

dengan anak kecil, senang membahagiakan orang lain, menilai negatif 
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tubuhnya sebagai penghambat dalam bergaul, merasa gagal karena 

pernah tidak naik kelas dan meragukan diri sendiri. Ardiyanti (h.46, 

2017) menyebutkan bahwa seseorang dengan konsep diri negatif akan 

cenderung meragukan dirinya sendiri dan merasa tidak berarti. Subjek 3 

merasa dirinya tidak dipedulikan, memiliki emosi yang meledak-ledak, 

acuh terhadap sekitar, hobi bermain gitar dan bermain telepon seluler, 

menilai dirinya negatif dengan mengatakan tidak memiliki keunggulan, 

memiliki tubuh yang belum ideal, dan merasa tidak bahagia karena 

keluarga tidak utuh, sedang kan subjek 4 menilai dirinya keras kepala, 

tidak berani keluar dari zona nyaman, perfeksionis dengan kesan egois, 

menunda rencana yang dibuat, senang saat dapat berbagi inspirasi 

dengan orang lain, memiliki kemampuan menulis, namun subjek 

menilai rendah kemampuan menulisnya, sulit membangun hubungan 

dengan orang baru, dan introvert. Sesuai dengan yang disebutkan oleh 

Burns (dalam Kesumawardhani, h.22, 2015), bahwa seseorang dengan 

konsep diri negatif akan memberikan penilaian negatif kepada dirinya. 

Perasaan minder, tidak berharga, dan perasaan negatif lain yang 

dimiliki seseorang menunjukkan bahwa dirinya memiliki konsep diri 

negatif, Burns (dalam Kesumawardhani, h.22, 2015). Keempat subjek 

merasa minder, iri hati, sedih, ditinggalkan, dan janggal saat melihat 

keluarga lain yang utuh. Subjek 1 merasa takut jika hatinya disakiti lagi 

oleh laki-laki, marah jika keinginan tidak terpenuhi, kerap dilanda 

perasaan khawatir tanpa sebab, dan sulit mengontrol emosi.  Subjek 2 
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dibayangi oleh ketakutan akan banyak hal seperti ditolak teman, 

mengalami kegagalan, diusir kakak perempuan, mengalami bencana 

alam, dan sebagainya. Subjek 2 juga kerap merasa takut serta sedih 

tanpa alasan dan sulit mengendalikan perasaan. Tidak dapat 

mengendalikan perasaan juga merupakan indikasi dari seseorang 

memiliki konsep diri negatif, Calhoun dan Acocella (2010, dalam Putra, 

h.13, 2016). Subjek 3 merasa takut dan sebal terhadap perempuan, kerap 

merasa gelisah tanpa alasan, merasa diabaikan orang tua, dan minder 

saat melihat ibu dari temannya. Subjek 4 merasa kecewa dengan diri 

sendiri saat rencana yang disusun gagal, merasa takut menjadi kepala 

rumah tangga, merasa tidak nyaman berada di lingkungan formal, takut 

membebani diri dengan memiliki pacar, dan malas. 

Menurut Verderber (1985, dalam Sobur, h.445, 2016), 

pengalaman positif dan negatif yang dimiliki seseorang mempengaruhi 

konsep diri ke arah positif dan negatif. Keempat subjek memiliki 

pengalaman yang berkesan negatif. Subjek 1 melihat pertengkaran fisik 

serta verbal antara ibunya dan wanita yang menjadi selingkuhan 

ayahnya. Subjek 2 mengalami kehilangan karena neneknya yang 

meninggal dunia. Subjek 3 merasa malu karena pernah didatangi oleh 

ketua RT setempat untuk mendamaikan pertengkaran orang tuanya yang 

sampai mengganggu tetangga sekitar. Subjek 4 merasa kehilangan 

saudara dan keluarga saat harus keluar dari seminari. 
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Peran orang tua dan keadaan keluarga menjadi pengaruh besar 

bagi konsep diri subjek. Hal ini dibuktikan oleh penelitian yang 

dilakukan oleh Coopersmith (1982, dalam Pudjijogyanti, h.17, 1985) 

yang menyebutkan bahwa keadaan negatif keluarga seperti orang tua 

yang tidak memahami anak, pertengkaran dan perpisahan orang tua, 

tuntutan orang tua, dan lain sebagainya mengakibatkan konsep diri anak 

negatif. Keempat subjek tidak dimanja oleh orang tuanya. Subjek 1 dan 

4 merasa bangga karena memiliki ibu hebat yang mampu memerankan 

peran ganda di rumah. Walau demikian, subjek 1 dan 2 merasa 

ditinggalkan oleh ayah. Subjek 1, 3, dan 4 tidak mendapatkan dukungan 

maupun apresiasi atas pencapaian maupun keinginan mereka, dimana 

Pudjijogyanti (h.16, 1985) menyebut orang tua yang memberikan 

dukungan dan apresiasi, menghargai kegiatan anak membuat penilaian 

diri anak menjadi positif. Subjek 2 dan 4 mendapatkan target dari 

keluarga, merasa tertekan dengan target tersebut dan merasa sakit hati 

karena kerap dibanding-bandingkan dengan orang lain. Pudjijogyanti 

(h.18, 1985) menuliskan bahwa konsep diri positif anak dapat terbentuk 

dengan anak memandang orang tuanya sebagai peran yang berhasilm, 

sedangkan figur ayah dirasa egois dan mengecewakan oleh subjek 1 dan 

3. Adanya peraturan yang semakin membuat subjek tidak mau menjalin 

hubungan dengan lawan jenis dan keadaan rumah yang tidak 

menyenangkan dirasakan oleh subjek 3. Keadaan keluarga yang 
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menciptakan rasa aman untuk anak mengembangkan konsep diri positif, 

Pudjijogyanti (h.21, 1985). 

Menurut Sobur (h.448, 2016) dinamika kelompok mempengaruhi 

konsep diri seseorang, semakin dinamika kelompok seseorang positif, 

maka semakin positif pula konsep dirinya. Subjek 1, 2, dan 4 memiliki 

sahabat, banyak teman, dan mendapatkan pengalaman menyenangkan 

bersama teman. Subjek 1 dan 4 lebih dekat dan percaya dengan teman 

dari pada keluarga. Subjek 3 dan 4 tidak menyukai tempat maupun 

lingkungan yang memiliki banyak peraturan. Subjek 1, 3, dan 4 tidak 

suka mengikuti kegiatan yang mengikat, sedangkan subjek 2 senang 

mendapatkan pengalaman baru dari kegiatan yang diikuti. Pudjijogyanti 

(h.10, 1985) menyebutkan, penilaian positif dari orang lain menciptakan 

rasa puas terhadap kondisi diri. Subjek 1 dan 4 mendapatkan penilaian 

negatif dari teman perihal tubuh dan sikap mereka. Subjek 1 dan 2 

terlihat minder dan tidak dapat mengontrol emosi. Subjek 2 takut kalau 

dirinya dibenci atau ditolak oleh teman dan pernah mengalami bullying 

di sekolah karena tubuhnya yang gendut. Hal ini menyebabkan subjek 

belum dapat menerima keadaan tubuhnya. Subjek 2 adalah pendengar 

yang baik, tidak menyimpan dendam, namun mudah tersinggung. 

Subjek 3 dinilai pemarah dan cuek oleh teman namun perhatian 

terhadap keluarga, dapat mengontrol emosi dan kerap terlihat murung. 

Subjek 3 memilih untuk menarik diri dari pergaulan karena merasa 
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direpotkan teman. Subjek 4 dinilai orang lain sebagai orang yang 

penyendiri, menunggu ajakan orang lain, dan tidak menuntut orang lain. 

Konsep diri negatif menurut Calhoun dan Acocella (2010, dalam 

Putra, h.13, 2016) adalah identitas diri yang tidak mentoleransi adanya 

perilaku menyimpang dari norma dan aturan yang ada. Subjek 1 dan 4 

dapat mentoleransi kesalahan orang lain, subjek 2 tidak dapat 

mentoleransi kesalahan orang lain, sedangkan subjek 3 tidak 

mempedulikan kesalahan orang lain. Menurut Sobur (h.447, 2016), 

seseorang yang memainkan peran positif orang lain, membuat konsep 

dirinya menjadi positif. Subjek 1, 2, dan 4 meniru peran orang lain yang 

dapat dijadikan panutan, sedangkan subjek 3 merasa dirinya tidak 

memerlukan orang lain untuk ditiru. 

Menurut Ardiyanti (h.46, 2016), seseorang dengan penilaian diri 

positif akan berusaha untuk tampil sebaik mungkin di hadapan lawan 

jenis saat mengalami ketertarikan, sedangkan keempat subjek justru 

memiliki ketakutan dalam menjalin hubungan dan menutup diri dari 

lawan jenis. Keempat subjek sama-sama mengalami perubahan positif 

saat jatuh cinta dan perubahan negatif saat putus cinta.  

Lingkungan sekolah turut menyumbang pembentukan konsep 

diri anak. Pudjijogyanti (h.30, 1985) menyebut peran guru yang 

berempati dan membimbing siswa akan membentuk konsep diri positif 

pada siswa, sedangkan masalah akademik yang terjadi pada keempat 

subjek rata-rata merupakan akibat dari peran guru negatif. Subjek 1 
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tidak menyukai mata pelajaran Matematika sehingga menjadi malas dan 

tidak minat belajar. Subjek 2 merasa gagal karena pengalaman tidak 

naik kelasnya yang disebabkan oleh kesalahpahaman subjek dengan 

gurunya, merasa tertekan dengan peraturan di sekolahnya dan memiliki 

keterlambatan dalam mengikuti pelajaran. Subjek 3 menyukai mata 

pelajaran Matematika karena mendapatkan guru yang baik dan pernah 

memenangkan lomba. Subjek 3 merasa dirinya tidak pandai dalam mata 

pelajaran Bahasa Inggris karena pernah disebut bodoh oleh gurunya. 

Menurut Wilson dan Wilson (1976, dalam Pudjijogyanti, h.14, 1985) 

konsep diri laki-laki berasal dari kesuksesannya dalam pekerjaan dan 

prestasi, sedangkan subjek 3 memilih untuk menjadi pengangguran dan 

subjek 4 merasa belum puas dengan diri karena belum lulus kuliah. 

Subjek 4 tertekan dengan adanya tuntutan akademik dari keluarga dan 

masuk ke jurusan yang tidak diinginkan. Subjek 4 trauma dengan mata 

pelajaran Matematika karena gurunya yang pernah memupuri subjek 

dengan serbuk kapur. Penelitian yang dilakukan oleh Anderson dan 

Jones (1982, dalam Pudjijogyanti, h.33, 1985) membuktikan bahwa 

konsep diri merupakan faktor yang menentukan prestasi anak dalam 

mata pelajaran bahasa Inggris dan matematika, hal ini terlihat dari 

keempat subjek yang mengalami masalah akademik di mata pelajaran 

tersebut. 

Menurut Brooks dan Emmert (2002, dalam Novilita, h.626, 

2013), indikasi konsep diri positif pada individu dapat terlihat dari 
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keyakinannya akan kemampuan yang dimiliki. Keempat subjek 

mengasah serta menerapkan kemampuan bermusik dalam sehari-hari 

dengan bermain musik, mengikuti kegiatan atau kursus musik. Subjek 2 

dan 3 menggunakan kemampuan bermusiknya sebagai pelarian 

masalah. Subjek 1 mampu beradaptasi di lingkungan baru dengan cepat 

dan dapat mengatur atau memimpin teman-temannya. Subjek 1 dan 3 

mengatakan bahwa mereka tidak memiliki potensi apapun untuk 

ditunjukkan, padahal subjek 1 mengikuti kelas tari dan subjek 3 

mengikuti kegiatan bermusik. Calhoun dan Acocella (2010, dalam 

Kesumawardhani, h.22, 2015) menyebutkan penilaian negatif terhadap 

diri mengakibatkan seseorang cenderung menolak dalam 

memperlihatkan potensi. Subjek 4 menggunakan kemampuannya di 

bidang Psikologi untuk membantu kakak perempuan dan membantu 

dirinya mengatasi perpisahan orang tua. Subjek 4 mengekspresikan 

kemampuan menulisnya di blog pribadi dan menjadi relawan proyek di 

sebuah SD. 

Menurut Calhoun dan Acocella (2010, dalam Putra, h.13, 2016) 

konsep diri negatif ditunjukkan dengan rendahnya pemahaman individu 

mengenai dirinya, namun keempat subjek memahami diri mereka 

dengan melakukan hal yang membuat diri bahagia, merasa lebih 

nyaman untuk memendam masalah, mengetahui kebutuhan diri dan 

koping stress. Menurut Burns (1979, dalam Ardiyanti, h.40, 2016), 

konsep diri positif seseorang ditunjukkan dengan persiapan diri yang 
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matang untuk menghadapi masa depan. Subjek 1, 2, dan 4 membuat 

rencana untuk masa depan atau rencana jangka panjang, sedangkan 

subjek 3 membuat perencanaan untuk beraktivitas harian. Subjek 3 dan 

4 membuat target diri. 

Menurut Burns (2014, dalam Kesumawardhani, h.22, 2015) 

seseorang dengan konsep diri positif akan menunjukkan kemampuan 

menerima dan menghargai diri apa adanya, hal ini sesuai dengan 

keempat subjek yang mulai memperhatikan kesehatan pribadinya, 

meskipun subjek 2 dan 4 masih belum dapat melaksanakan rencana 

kesehatannya. Subjek 2 senang mengikuti kegiatan untuk mendapatkan 

pengalaman baru, sedangkan subjek 3 tidak tertarik untuk mengikuti 

perlombaan lagi karena perceraian orang tuanya. Subjek 4 mulai belajar 

untuk mengenali diri dari pengalaman masa lalunya dan ingin 

membagikan karyanya kepada semua orang. Keempat subjek memiliki 

sosok ideal masing-masing dan berharap orang lain melihat sisi positif 

dari subjek.  

Burns (1979, dalam Ardiyanti, h.40, 2016), menuliskan bahwa 

Subjek 2 dan 4 berkontribusi untuk lingkungan dengan mengikuti 

kegiatan masyarakat dan relawan proyek. Indikasi konsep diri negatif 

menurut Brooks dan Emmert (2002, dalam Novilita, h.626, 2013) yaitu 

seseorang tidak dapat mengungkapkan penghargaan dan pengakuan 

terhadap orang lain. Subjek 1 menegur teman yang melanggar peraturan 
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asrama dan subjek 4 berusaha menghargai orang lain dengan memberi 

tanggapan positif.  

Menurut Supratman (h.136, 2015), seseorang dengan konsep diri 

positif memiliki kemampuan untuk menghubungkan ajaran agama 

dengan kehidupan nyata yang harus dihadapi. Keempat subjek 

menerapkan ajaran agama sebagai pedoman dalam beraktivitas. Subjek 

2 mendapatkan ajaran agama dari guru yang membawa nilai-nilai 

keagamaan dalam pelajaran dan memotivasi subjek. Subjek 3 

mengambil ajaran agama dari orang tuanya untuk mengampuni orang 

lain meskipun berat. Subjek 4 kebingungan dan sedang dalam fase 

mencari kebenaran akan Tuhan.  

Menurut Pudjijogyanti (h.56, 1985), konsep diri positif tercipta 

pada anak yang merasa diterima di lingkungan keluarga, diberi 

kepercayaan oleh orang tuanya dan memiliki kesempatan untuk 

bertanggung jawab atas keputusannya. Hal ini belum sesuai dengan 

subjek 1, 2, dan 4 yang memang diberi kesempatan untuk mengambil 

keputusan, namun keputusan akhir tetap di tangan orang tua. Subjek 4 

kerap mendapatkan keputusan yang tidak sesuai dengan keinginannya 

dan mengakibatkan kegagalan, sedangkan subjek 3 merasa ditolak oleh 

ayahnya karena dibiarkan tanpa pengawasan mengambil keputusan 

sendiri, dalam hal ini subjek merasa dirinya diabaikan oleh ayahnya 

yang tidak mempedulikan semua keputusan yang ia ambil. Subjek 3 

menjadi lebih mandiri dan dapat mengambil keputusan dengan cepat. 
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Subjek 1 dan 4 membutuhkan dorongan maupun paksaan dari orang lain 

untuk melakukan sesuatu dan ingin cepat bekerja agar tidak menjadi 

beban bagi ibunya. Burns (1979, dalam Ardiyanti, h.40, 2016) 

menyebutkan bahwa konsep diri positif seseorang ditunjukkan dengan 

dapat menentukan orang-orang yang dilibatkan dalam mendukung 

kemampuan subjek. Subjek 4 mendapatkan bantuan dari guru dan 

teman-teman dalam menyokong kebutuhannya sebagai seorang penulis. 

Penelitian yang dilakukan oleh Walsh (1982, dalam 

Pudjijogyanti, h.32, 1985) membuktikan bahwa seseorang yang konsep 

dirinya negatif memiliki perasaan tertolak, mempertahankan diri dengan 

menghindar atau bahkan memberontak, dan ketidakmampuan 

mengekspresikan perasaannya. Subjek 1 memilih untuk lari dari 

masalah, tidak mau mengalah, tidak berpikir panjang, namun 

melaksanakan permintaan orang tua meskipun tidak sesuai dengan 

keinginannya. Subjek 2 dapat menentukan prioritasnya dan menjaga 

perilaku agar terhindar dari masalah. Subjek 1 dan 2 mudah terpengaruh 

oleh orang lain dan marah apabila keadaan tidak sesuai dengan 

keinginan. Subjek 2 memiliki kesulitan dalam menunjukkan 

perasaannya kepada orang lain. Subjek 3 menghindari konflik, suka 

mengatur, dan melakukan sesuatu sesuai dengan keinginannya seperti 

mencontek saat ujian. Subjek 4 hanya dekat dengan orang-orang 

tertentu, mengulangi kesalahan yang sama, menghargai orang lain 

karena merasa dirinya tidak dihargai oleh keluarga, belum berani 
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melakukan perubahan dan berencana untuk memberontak apabila 

pilihan pekerjaannya ditolak oleh keluarga. 

Pada aspek futuristik, keempat subjek memiliki trauma dan rasa 

takut akan hubungan maupun pernikahan. Seseorang yang memiliki 

konsep diri positif menurut Calhoun dan Acocella (2010, dalam 

Kesumawardhani, h.22, 2015) memiliki tujuan, target, dan keinginan 

yang ingin mereka capai. Keempat subjek memiliki tujuan hidup beserta 

rencana-rencana yang dibuat untuk mencapai tujuan hidup tersebut. 

Subjek 3 takut mengalami perceraian seperti orang tuanya. Subjek 4 

ingin membuktikan bahwa pilihannya benar dan sukses. 

Menurut Ardiyanti (h.46, 2016) seseorang yang memiliki konsep 

diri negatif memiliki ketidakmampuan dalam menerima perubahan yang 

terjadi di dirinya maupun di lingkungan. Hal ini terlihat dari subjek 1 

dan 2 yang menghadapi perubahan dengan terpaksa, dan berat hati, 

sedangkan subjek 3 terbiasa menghadapi perubahan yang terjadi secara 

mendadak dan subjek 4 menerima perubahan dengan rela. Kemampuan 

untuk beradaptasi menjadi salah satu indikasi dari konsep diri positif 

menurut Calhoun dan Acocella (2010, dalam Kesumawardhani, h.22, 

2015). Subjek 1 dan 3 mudah beradaptasi di lingkungan baru, 

sedangkan subjek 4 mampu mengambil sisi positif dari dua kebudayaan 

tempat tinggal subjek. Triangulasi dari keempat subjek menyebutkan 

subjek 1 dan 2 memiliki sikap dan perilaku yang kekanak-kanakan, 

sedangkan subjek 3 dan 4 mampu menyelesaikan masalahnya sendiri. 
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Subjek 2 kehilangan figur orang tua dan kaku terhadap perubahan. 

Subjek 4 sabar dan tidak dapat bekerja dalam tim yang tidak sesuai 

dengan keinginannya. 
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