
1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Seseorang senang jika dipuji dan dihargai oleh orang lain, ia 

merasa bahwa dirinya berharga dan berguna. Dengan merasa berharga, 

maka manusia dapat berkarya lebih baik lagi dan bersemangat dalam 

menjalani hidup. Perasaan berharga ini seringkali didapat melalui 

keberhasilan, kesuksesan, sehingga orang lain memberikan pengakuan 

kepadanya. Banyak hal lain yang membuat seseorang merasa dirinya 

berharga, contohnya orang merasa berharga ketika mereka mempunyai 

kekayaan, kedudukan, dan kelebihan dari orang lain. 

Rasa berharga pada remaja seringkali diperoleh melalui prestasi 

baik di bidang akademis maupun non-akademis, mempunyai teman yang 

banyak, penampilan fisik yang menarik, dan lain-lain. Ketika remaja 

menjadi juara kelas, memenangi suatu kejuaraan, dapat menyelesaikan 

suatu masalah dengan baik, dihargai oleh orang lain, maka rasa berharga 

dalam dirinya meningkat. Melalui perasaan berharga ini remaja dapat 

berkembang menjadi remaja yang sehat secara psikis. Sebaliknya, 

seringkali kegagalan dalam bidang akademik berupa nilai jelek atau 

tidak naik kelas membuat remaja merasa bahwa dirinya adalah seorang 

pecundang dan tidak berguna. Mereka menjadi tidak bersemangat lagi 

dalam sekolah, mereka dipenuhi oleh perasaan inferior sehingga menarik 

diri dari lingkungan. Selain masalah dalam bidang akademis, masalah 

lain seringkali membuat remaja merasa rendah diri, bahkan kita pernah 
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mendengar beberapa di antara mereka yang nekat melakukan bunuh diri 

hanya karena malu sudah beberapa bulan tidak mampu membayar uang 

sekolah. Seringkali kita membaca di surat kabar bahwa remaja berkelahi 

hanya karena merasa tersinggung diejek oleh temannya, ini merupakan 

salah satu contoh kasus lain yang berkaitan dengan harga diri. Kegagalan 

atau keberhasilan, dan penilaian dari orang lain sangat mempengaruhi 

kondisi psikologis seorang remaja karena menyangkut harga diri mereka. 

Harga diri (self-esteem) menurut Santrock adalah dimensi evaluatif yang 

menyeluruh dari diri. Rasa percaya diri juga disebut sebagai harga diri 

atau gambaran diri (Santrock, 1996, h. 336). 

Harga diri bagi remaja sangat penting untuk perkembangan mereka 

menjadi manusia dewasa yang matang. Remaja yang mempunyai harga 

diri rendah, biasanya sering mengalami kegagalan, sering mendapat 

perlakuan yang tidak menyenangkan dari orang-orang di sekitar mereka, 

selalu diejek oleh teman-teman mereka, dan lain-lain. Menurut Schiraldi 

(dalam Rini Lestari dan Kuncoro, 2002, h. 137), bila kebutuhan akan 

harga diri tidak terpenuhi, sehingga membuat harga diri remaja rendah, 

maka remaja akan merasa bahwa dirinya tidak berharga, tidak 

bermanfaat, tidak dicintai, takut memulai persahabatan, menghindari 

kontak sosial, kurang berani mengemukakan pendapat, bertindak 

semaunya sendiri, pasif, agresif, dan merusak diri sendiri. Maslow 

berpendapat bahwa kebutuhan akan harga diri yang tidak terpenuhi 

merupakan masalah yang menjadi dasar masalah-masalah psikologis 

(Boeree, 2004, h. 280). Jadi masalah kebutuhan harga diri merupakan 

masalah yang cukup penting bagi remaja. 
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Melihat masalah harga diri remaja merupakan masalah yang 

penting, maka banyak usaha dilakukan untuk meningkatkan harga diri 

remaja, dari konseling hingga terapi. Santrock (2003, h. 339) 

mengemukakan ada empat cara untuk meningkatkan harga diri (yang ia 

samakan dengan istilah rasa percaya diri) remaja, yaitu melalui 

mengidentifikasikan penyebab dari rendahnya rasa percaya diri dan 

domain-domain kompetensi diri yang penting; dukungan emosional dan 

penerimaan sosial; prestasi; mengatasi masalah (coping). Di samping itu, 

Irene B. Levitt, mengemukakan bahwa harga diri seseorang dapat 

dinaikkan melalui terapi dengan cara menaikkan t-bar setiap kali menulis 

selama 30 hari berturut-turut (2005, h. 41-42). 

Tjahjaningsih dan Nuryoto (1994, h. 10) mengemukakan bahwa 

harga diri bukan merupakan faktor yang dibawa sejak lahir tetapi 

merupakan faktor yang dipelajari dan terbentuk sepanjang pengalaman 

individu. Oleh karena itu harga diri dapat berubah sehingga dapat 

ditingkatkan. Untuk meningkatkan harga diri, berdasarkan teori dalam 

Grafologi kita dapat menggunakan terapi tulisan tangan atau handwriting 

therapy atau lebih sering disebut dengan grafoterapi. Grafoterapi ini 

merupakan terapi yang muncul dari ilmu yang mempelajari tulisan 

tangan (grafologi), yang juga menggunakan prinsip-prinsip Psikologi. 

Meskipun demikian, grafoterapi dapat juga digunakan bagi 

pengembangan diri. Seperti halnya dalam tes grafis, juga dalam tulisan 

tangan tingkat harga diri seseorang dapat terlihat. Melalui analisis tulisan 

tangan, maka kita dapat mengetahui harga diri penulisnya di samping 

kepribadiannya karena Grafologi, ilmu yang mempelajari analisis tulisan 
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tangan, dalam menganalisis tulisan tangan juga menggunakan prinsip 

yang juga terdapat dalam tes proyeksi Psikologi. Dalam Grafologi, huruf 

“t” dan coretan di tengahnya (t-bar) merupakan indikator harga diri 

seseorang (Levitt, 2005, h. xxii). Jika t-bar tinggi, maka harga diri 

penulisnya tinggi, namun sebaliknya jika t-bar rendah, maka harga diri 

penulisnya rendah. Seperti yang sudah peneliti singgung di atas, harga 

diri ini menurut seorang grafolog sekaligus grafoterapis, Irene B. Levitt, 

dapat dinaikkan melalui terapi dengan cara menaikkan t-bar setiap kali 

menulis selama 30 hari berturut-turut (2005, h. 41-42). Senada dengan 

pendapat Levitt, Baggett juga mengemukakan bahwa dengan menaikkan 

t-bar, maka harga diri juga meningkat. Lebih lanjut Baggett 

mengemukakan bahwa dengan mengubah tulisan tangan dapat membuat 

“neuro-asosiasi” baru dalam otak kita (Baggett, 2006, h. 3). Meskipun 

demikian, peneliti ingin membuktikan pendapat Levitt dan Baggett 

tersebut, bahwa dengan menaikkan t-bar dapat menaikkan harga diri 

juga. Oleh karena itu dalam penelitian ini, peneliti hendak menyelidiki 

pengaruh grafoterapi terhadap harga diri, khususnya pada remaja. 

Peneliti memilih kalangan remaja karena menurut Maslow (dalam 

Tjahjaningsih dan Nuryoto, 1994, h. 10) pada masa remaja, kebutuhan 

harga diri merupakan kebutuhan yang sangat penting, sehingga jika ada 

perubahan pada harga diri remaja sangat terlihat dan jika hipotesis 

penelitian ini diterima, maka akan sangat membantu para remaja untuk 

menaikkan harga diri mereka, terutama remaja yang mempunyai harga 

diri rendah.  
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Grafologi dan grafoterapi sendiri merupakan suatu ilmu yang 

masih dalam kontroversi para ahli, sebagian menganggap bahwa 

grafologi dan grafoterapi masih ilmu pra ilmiah, namun sebagian lain 

lagi menganggap keduanya merupakan ilmu yang sangat ilmiah. Peneliti 

sendiri berpendapat bahwa grafologi dan grafoterapi merupakan ilmu 

yang ilmiah, oleh karena itu melalui penelitian ini peneliti ingin 

mengetahui sejauh mana pengaruh grafoterapi, yang merupakan 

penerapan dari ilmu grafologi, terhadap kondisi psikologis seseorang, 

dalam hal ini harga diri remaja. 

Kedudukan grafologi dan grafoterapi di Indonesia masih belum 

banyak dikenal di kalangan umum, namun baru-baru ini agaknya 

grafoterapi mulai dikenalkan ke kalangan umum, ini terbukti dengan 

adanya artikel mengenai grafoterapi di tabloid Nyata edisi 1846 (2006, h. 

40). Di Israel, Amerika, dan negara-negara di Eropa Barat sangat maju 

dalam penggunaan grafologi (Levitt, 2004, h. xviii), grafoterapi juga 

sudah banyak digunakan mereka, baik untuk masalah klinis maupun 

untuk pengembangan diri. 

Alasan peneliti menggunakan grafoterapi adalah pertama, selama 

ini di Indonesia belum populer penggunaan grafoterapi, sehingga 

menarik bagi peneliti untuk diteliti pengaruhnya terhadap kondisi psikis 

seseorang, khususnya harga diri. Kedua, karena grafoterapi termasuk 

terapi yang mudah, murah, praktis, dapat dilakukan oleh siapa saja yang 

sudah dapat menulis, dan tidak memerlukan keahlian khusus sehingga 

dalam melakukan terapi ini tidak perlu harus didampingi oleh terapis. 
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B. Perumusan Masalah 

Dari latar belakang permasalahan yang telah peneliti sampaikan di 

atas, maka perumusan masalah penelitian ini adalah: “Adakah pengaruh 

grafoterapi pada harga diri remaja?”  

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pengaruh grafoterapi pada harga diri remaja. 

2. Untuk mengetahui perbedaan tingkat harga diri remaja antara sebelum 

diberi perlakuan grafoterapi dengan setelah diberi perlakuan 

grafoterapi. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Menambah wawasan bagi perkembangan Psikologi di Indonesia 

tentang grafologi, khususnya grafoterapi. 

b. Mengetahui pengaruh grafoterapi pada kondisi psikologis remaja, 

khususnya harga diri. 

2. Manfaat Praktis 

Jika hipotesis dalam penelitian ini diterima, maka manfaat praktis dari 

penelitian ini dapat memperkenalkan grafoterapi sebagai alternatif 

terapi bagi usaha meningkatkan harga diri seseorang, khususnya 

remaja. 
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