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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Harga Diri 

1. Pengertian Harga Diri 

Salah satu perkembangan psikologis yang dialami oleh remaja adalah 

perkembangan sosio-emosi yang salah satunya adalah harga diri, yang merupakan 

keseluruhan cara yang digunakan untuk mengevaluasi diri kita, dimana harga diri  

merupakan perbandingan antara ideal-self dengan real-self (Santrock, 2012). 

Harga diri adalah sikap yang dimiliki tentang dirinya sendiri, baik positif maupun 

negatif (Rosenberg, 1965).  

Menurut Coopersmith (dalam Lestari & Koentjoro, 2002) mengatakan 

bahwa harga diri merupakan hasil evaluasi individu terhadap dirinya sendiri yang 

diekspresikan dalam sikap terhadap diri sendiri. Evaluasi ini menyatakan suatu 

sikap penerimaan atau penolakan dan menunjukkan seberapa besar individu 

percaya bahwa dirinya mampu, berarti, berhasil, berharga menurut standart dan 

nilai pribadinya. Harga diri adalah gagasan mengenai diri secara global yang 

mengacu pada keseluruhan evaluasi diri sebagai individu, atau bagaimana orang 

merasakan mengenai diri mereka sendiri dalam arti yang komprehensif 

(Verkuyten, 2003). 

Baron & Byrne (2012) juga berpendapat bahwa harga diri adalah 

evaluasi diri yang dibuat oleh setiap individu, sikap orang terhadap dirinya sendiri 

dalam rentang dimensi positif sampai negatif. Baron & Byrne menegaskan harga 
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diri merujuk pada sikap seseorang terhadap dirinya sendiri, mulai dari sangat 

negatif sampai sangat positif, individu yang ditampilkan nampak memiliki sikap 

negatif terhadap dirinya sendiri. Harga diri yang tinggi berarti seorang individu 

menyukai dirinya sendiri, evaluasi positif ini sebagian berdasarkan opini orang 

lain dan sebagian berdasarkan dari pengalaman spesifik. Sikap terhadap diri 

sendiri dimulai dengan interaksi paling awal antara bayi dengan ibunya atau 

pengasuh lain, perbedaan budaya juga mempengaruhi apa yang penting bagi harga 

diri seseorang. 

Menurut Kwan dan Singelis (dalam Baron & Byrne, 2012) harmoni 

dalam hubungan interpersonal merupakan elemen yang penting bagi budaya 

individualis. Tingkah laku individu dengan harga diri yang relatif rendah lebih 

mudah diprediksikan dari pada individu dengan harga diri yang tinggi, hal ini 

dikarenakan skema diri yang negatif diorganisasikan lebih ketat dari pada skema 

diri yang positif (Malle & Horowitz dalam Baron & Byrne, 2012).  

Namun, pada umumnya individu mengevaluasi diri mereka sendiri 

dalam dimensi yang majemuk seperti olah raga, akademis, hubungan 

interpersonal, dan lain sebagainya padahal harga diri secara keseluruhan mewakili 

rangkuman dari evaluasi spesifik ini (Marsh & Pelham dalam Baron & Byrne, 

2012). Tokoh lain yang juga memberikan pengertian tentang harga diri adalah 

Minchintin (dalam Lestari & Koentjoro, 2002) yang mengemukakan bahwa harga 

diri merupakan penilaian atau perasaan mengenai diri kita sendiri sebagai manusia 

baik berdasarkan penerimaan akan diri dan tingkah laku sendiri, maupun 

berdasarkan keyakinan akan bagaimana diri kita. Perasaan mengenai diri sendiri 
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ini berpengaruh pada bagaimana kita berhubungan dengan orang lain disekitar 

kita dan aspek-aspek lain dalan kehidupan. 

Menurut Baron & Byrne (2012) Harga diri sering kali diukur sebagai 

sebuah peringkat dalam dimensi yang berkisar dari negatif sampai positif atau 

rendah sampai tinggi. Sebuah pendekatan yang berbeda adalah dengan meminta 

individu untuk mengindikasikan self-ideal mereka seperti apa, self mereka yang 

sebenarnya, dan kemudian membandingkan perbedaan diantara keduanya. 

Semakin besar perbedaan real self dengan ideal self maka semakin rendah harga 

diri.  

Walaupun perbedaan spesifiknya dapat bervariasi namun lama 

kelamaan perbedaan self ideal dengan real self akan cenderung stabil (Strauman 

dalam Baron & Byrne, 2012). Seorang individu akan merasa senang apabila 

seseorang akan memberikan respon positif terhadap beberapa aspek self-ideal 

namun individu akan merasa kurang senang apabila seseorang mengatakan bahwa 

dalam diri individu tidak terdapat beberapa aspek dari self-ideal (Eisenstand & 

Leippe dalam Baron & Byrne, 2012). 

Robinson (dalam Aditomo & Retnowati, 2004) mengemukakan bahwa 

harga diri lebih spesifik dari konsep diri, yang melibatkan unsur evaluasi atau 

penilaian terhadap diri. Menurut Robinson, banyak teoretikus kepribadian, seperti 

Carl Rogers, konsep diri merupakan salah satu aspek kepribadian yang paling 

penting. Konsep diri adalah kerangka kognitif yang mengorganisir bagaimana kita 

mengetahui diri kita dan bagaimana kita memproses informasi-informasi yang 

relevan dengan diri (Aditomo & Retnowati, 2004) 
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Tokoh lain seperti Baron & Byrne (dalam Aditomo & Retnowati, 2004) 

juga menyebutkan bahwa konsep diri, termasuk harga diri, merupakan aspek yang 

sangat penting dalam berfungsinya manusia, hal ini karena manusia memang 

sangat memperhatikan berbagai hal tentang diri, termasuk siapa dirinya, seberapa 

positif atau negatif seorang individu memandang dirinya, bagaimana citra yang 

ditampilkan pada orang lain. Harga diri rendah diwujudkan dalam perilaku 

seseorang yang memiliki keprihatinan yang ekstrim dengan apa yang orang lain 

pikirkan, kurangnya otonomi dan individualitas, dan selalu menawarkan atau 

menyamarkan harga diri yang rendah (On My Own To Feet: Identity and Self-

Esteem, 1997). 

Harga diri rendah berasal dari pengalaman seseorang seiring dengan 

pertumbuhannya, seperti: (1) tidak adanya kasih sayang, dorongan, dan tantangan. 

(2) tidak terdapat cinta dan penerimaan. (3) selalu mengalami kritikan, ejekan, 

sarkasme, dan sinisme. (4) adanya pemukulan fisik dan pelecehan. (5) tidak 

adanya pengakuan dan pujian untuk prestasi. (6) terdapat kelebihan dan keunikan 

yang selalu diabaikan (On My Own To Feet: Identity and Self-Esteem, 1997).  

Adanya sistem yang bermasalah yang mendorong rendahnya harga diri, 

hal ini ditandai dengan adanya ketidak konsistenan didalam system tersebut, 

selalu menerima hukuman apabila melakukan kesalahan, komunikasi yang 

terdistorsi, dan selalu tunduk terhadap peraturan (On My Own To Feet: Identity 

and Self-Esteem, 1997). 

Pelham & Swan (dalam Aditomo & Retnowati, 2004)  mengemukakan 

dalam konteks kesehatan mental, harga diri memiliki peran yang penting. Individu 
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yang memiliki harga diri tinggi berarti memandang dirinya secara positif. Individu 

dengan harga diri yang tinggi sadar akan kelebihan-kelebihan yang dimilikinya 

dan memandang kelebihan-kelebihan tersebut lebih penting dari pada 

kelemahannya. Sebaliknya, individu dengan harga diri rendah cenderung 

memandang dirinya secara negatif dan terfokus pada kelemahan dirinya. Dalam 

hal ini seseorang yang memiliki harga diri tinggi akan lebih tepat dalam 

melakukan pemaknaan apabila dihadapkan pada pengalaman pahit, seperti 

kegagalan. 

Adanya dua jenis harga diri mungkin memiliki konsekuensi yang sangat 

berbeda, harga diri secara global menjadi lebih relevan untuk kesejahteraan 

psikologis, dan spesifik harga diri yang menjadi lebih relevan untuk perilaku. 

Temuan ini menunjukkan bahwa, harga diri secara global lebih kuat berkaitan 

dengan langkah-langkah kesejahteraan psikologis, sedangkan spesifik harga diri 

yang berkaitan dengan akademik, sebagai prediktor kemampuan dalam belajar. 

Temuan ini juga menunjukkan bahwa tingkat harga diri akademik dapat 

mempengaruhi harga diri seseorang secara global, terutama pada komponen harga 

diri yang positif yang berfungsi juga untuk melihat seberapa tinggi penghargaan 

terhadap kemampuan belajar (Rosenberg et al., 1995). 

Penelitian pada harga diri umumnya melanjutkan pada praduga dari 

salah satu konsep dari tiga konseptualisasi, dan setiap konseptualisasi telah 

diperlakukan secara secara independen dari yang lain. Konsep tersebut adalah (1) 

harga diri telah diselidiki sebagai hasil dari perilaku. (2) harga diri telah diselidiki 

sebagai motif, sehingga dapat memunculkan kecenderungan perilaku seseorang 
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dengan cara mempertahankan atau meningkatkan evaluasi diri yang positif. (3) 

harga diri telah diselidiki sebagai alat penyangga bagi diri sendiri, karena 

dianggap memberikan perlindungan dari pengalaman-pengalaman buruk dan 

berbahaya bagi diri individu (Cast & Burke, 2002). 

Dari teori yang dikemukakan oleh para ahli psikologi diatas mengenai 

pengertian harga diri dapat disimpulkan bahwa harga diri adalah penilaian 

terhadap diri individu mengenai siapa dirinya yang berdasarkan pada keyakinan 

dari individu itu sendiri. 

2. Faktor-faktor Harga Diri 

Menurut Michener, DeLamater & Myers (dalam Anggraeni, 2010) 

menyebutkan bahwa terdapat tiga faktor dari harga diri, yaitu family experience, 

performance feedback, dan social comparison. 

a. Dalam family experience, hubungan orang tua-anak dikatakan penting 

untuk perkembangan harga diri. Pengaruh keluarga terhadap harga diri 

menunjukkan bahwa self-concept yang dibangun mencerminkan gambaran 

diri yang dikomunikasikan atau disampaikan oleh orang-orang terpenting 

dalam hidupnya (significant others). 

b. Dalam performance feedback, umpan balik yang terus menerus terhadap 

kualitas performa kita seperti kesuksesan dan kegagalan, dapat 

mempengaruhi harga diri. Kita memperoleh harga diri melalui pengalaman 

kita sebagai tokoh yang membuat sesuatu terjadi di dunia, yang dapat 

mencapai cita-cita dan dapat mengatasi rintangan. 
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c. Dalam social comparison, sangat penting untuk harga diri karena perasaan 

memiliki kompetensi tertentu didasarkan pada hasil performa yang 

dibandingkan baik dengan hasil yang diharapkan diri sendiri maupun hasil 

performa orang lain. 

Menurut Coopersmith (Anindyajati & Karima, 2004) terdapat empat 

faktor yang dapat mempengaruhi harga diri, yaitu: 

a. Penerimaan atau penghinaan terhadap diri. Individu yang merasa dirinya 

berharga akan memiliki penilaian yang lebih baik atau positif terhadap 

dirinya dibandingkan dengan individu yang tidak mengalami hal tersebut. 

Individu yang memiliki harga diri yang baik akan mampu menghargai 

dirinya sendiri, menerima diri, tidak menganggap rendah dirinya, 

melainkan mengenali keterbatasan dirinya sendiri dan mempunyai harapan 

untuk maju dan memahami potensi yang dimilikinya, sebaliknya individu 

dengan harga diri rendah umumnya akan menghindar dari persahabatan, 

cenderung menyendiri, tidak puas akan dirinya, walaupun sesungguhnya 

orang yang memiliki harga diri yang rendah memerlukan dukungan. 

b. Kepemimpinan atau popularitas. Penilaian atau keberartian diri diperoleh 

seseorang pada saat individu tersebut harus berperilaku sesuai dengan 

tuntutan yang diberikan oleh lingkungan sosialnya yautu kemampuan 

seseorang untuk membedakan dirinya dengan orang lain atau 

lingkungannya. Pada situaasi persaingan, seseorang akan menerima 

dirinya serta membuktikan seberapa besar pengaruh dan kepopulerannya. 
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Pengalaman yang diperoleh pada situasi itu membuktikan individu lebih 

mengenal dirinya, berani menjadi pemimpin, atau menghindari persaingan. 

c. Keluarga dan orang tua. Keluarga dan orang tua memiliki porsi terbesar 

yang mempengaruhi harga diri, ini dikarenakan keluarga merupakan 

modal pertama dalam proses imitasi. Alasan lainnya kareana perasaan 

dihargai dalam keluarga merupakan nilai pentinga dalam mempengaruhi 

harga diri. 

d. Keterbukaan dan kecemasan. Individu cenderung terbuka dalam menerima 

keyakinan, nilai-nilai, sikap, moral dari seseorang maupun lingkungan 

lainnya jika dirinya diterima dan dihargai. Sebaliknya seseorang akan 

mengalami kekecewaan bila ditolak lingkungannya. 

Sedangkan menurut Frey & Carlock (Anindyajati & Karima, 2004) 

mengemukakan faktor-faktor dari harga diri, yaitu: 

a. Interaksi dengan manusia lain. Awal interaksi adalah melalui ibu yang 

kemudian meluas pada figur lain yang akrab dengan individu. Ibu yang 

memiliki minat, afeksi, dan kehangatan akan menimbuljan harga diri yang 

positif, karena anak merasa dicintai dan diterima seluruh kepribadiannya. 

b. Sekolah. Lingkungan sekolah adalah sumber pentung kedua setelah 

keluarga. Jika individu memiliki persepsi yang baik mengenai sekolah, 

individu akan memiliki harga diri yang positif. Bila sekolah dianggap 

tidak memberikan umpan balik yang positif bagi individu, harga diri akan 

rendah. Harga diri yang tinggi umumnya dikaitkan dengan keberhasilan 

individu pula. 
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c. Pola asuh. Bagaimana orang tua mengasuh anaknya mempengaruhi harga 

diri anak. 

d. Keanggotaan kelompok. Jika individu merasa diterima dan dihargai oleh 

kelompok, individu akan mengembangkan harga diri lebih baik di banding 

individu yang merasa terasing. 

e. Kepercayaan dan nilai yang dianut individu, harga diri yang tinggi dapat 

dicapai bila ada keseimbangan antara nilai dan kepercayaan yang dianut 

oleh individu dengan kenyataan yang didapatkannya sehari-hari. 

f. Kematangan dan herediter. Individu yang secara fisik tidak sempurna 

dapat menimbulkan perasaan negative terhadap dirinya. 

Berdasarkan beberapa pendapat berbagai ahli tersebut diatas dapat 

disimpulkan bahwa, faktor yang dapat mempengaruhi harga diri adalah family 

experience, performance feedback, dan social comparison. 

3. Aspek-aspek Self - Esteem 

Rosenberg (dalam Rahmania & Yuniar, 2012) menyatakan bahwa harga 

diri memiliki dua aspek, yaitu penerimaan diri dan penghormatan diri. Kedua 

aspek tersebut memiliki lima dimensi yaitu: dimensi akademik, sosial, emosional, 

keluarga, dan fisik.  

a. Dimensi akademik mengacu pada persepsi individu terhadap kualitas 

pendidikan individu.  

b. Dimensi sosial mengacu pada persepsi individu terhadap hubungan sosial 

individu. 
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c. Dimensi emosional merupakan hubungan keterlibatan individu terhadap 

emosi individu.  

d. Dimensi keluarga mengacu pada keterlibatan individu dalam partisipasi 

dan integrasi di dalam keluarga. 

e. Dimensi fisik yang mengacu pada persepsi individu terhadap kondisi fisik 

individu. 

Menurut Coopersmith (dalam Andarini, Susandari, & Rosiana, 2012) 

mengemukakan empat aspek dalam harga diri, yaitu: 

a. Power (Kekuasaan). Kemampuan untuk bisa mengatur dan mengontrol 

tingkah laku diri sendiri dan orang lain. 

b. Significance (Keberartian). Kepedulian, perhatian, dan afeksi yang 

diterima individu dari orang lain, hal tersebut merupakan penghargaan dan 

minat dari orang lain dan pertanda penerimaan dan popularitasnya. 

c. Virtue (Kebajikan). Ketaatan mengikuti kode moral, etika, dan prinsip-

prinsip keagamaan yang ditandai oleh ketaatan untuk menjauhi tingkah 

laku yang dilarang dan melakukan tingkah laku yang diperbolehkan oleh 

moral, etika, dan agama. 

d. Competence (Kemampuan). Sukses memenuhi tuntutan prestasi yang 

ditandai oleh keberhasilan individu dalam mengerjakan berbagai tugas 

atau pekerjaan dengan baik dari level yang tinggi dan usia yang berbeda. 

Menurut Reasoner & Dusa (dalam Lestari & Koentjoro, 2002), 

komponen utama dari harga diri adalah: 

a. Sense of security 



21 
 

Rasa aman bagi individu yang berhubungan dengan rasa kepercayaan 

dalam lingkungan mereka. Bagi individu yang memiliki rasa aman merasa 

bahwa lingkungan mereka aman untuk mereka, dapat diandalkan dan 

terpercaya. 

b. Sense of identity 

Rasa identitas melibatkan kesadaran diri menjadi seorang individu yang 

memisahkan dari orang lain dan memiliki karakteristik yang unik. Ini juga 

melibatkan penerimaan diri yang memiliki berbagai potensi, kepentingan, 

kekuatan dan kelemahan dari orang lain. Untuk untuk mengetahui jati diri 

mereka sendiri, individu harus disediakan kesempatan untuk 

mengeksplorasi diri serta lingkungan mereka. 

c. Sense of belonging 

Sense of belonging melibatkan perasaan menjadi bagian dari dunia, 

perasaan yang ada dalam diri, dan juga merasa memiliki dunia. Individu 

dengan sense of belonging akan merasakan bahwa tempat mereka adalah 

makna dari dunia. 

d. Sense of purpose 

Maksud yang berkaitan dengan perasaan yang optimis dalam menetapkan 

dan mencapai tujuan. Orang tua dapat membantu anak-anak mereka untuk 

memiliki rasa tujuan dengan menyampaikan harapan dan mendorong 

menetapkan tujuan individu dan memiliki tujuan tinggi. 
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e. Sense of personal competence 

Pengertian ini berkaitan dengan kebanggaan satu perasaan adalah 

kompetensi pada diri sendiri dan perasaan yang kompeten dalam 

menghadapi tantangan dalam hidup. Hal ini membantu individu untuk 

menjadi percaya diri untuk menghadapi kehidupan mereka nanti. Individu 

yang tidak memiliki rasa kompetensi pribadi akan merasa sangat tidak 

berdaya. 

Berdasarkan beberapa pendapat berbagai ahli tersebut di atas dapat 

dilihat bahwa aspek yang lebih tepat untuk penelitian ini yaitu penerimaan diri 

dan penghormatan diri yang memiliki dimensi akademik, dimensi sosial, dimensi 

emosional, dimensi keluarga, dan dimensi fisik. 

 

B. Keharmonisan Keluarga 

1. Pengertian Keharmonisan Keluarga 

Keluarga dapat ditinjau dari dimensi hubungan darah dan hubungan 

sosial, dalam dimensi hubungan darah keluarga merupakan suatu kesatuan sosial 

yang diikat oleh hubungan darah antara satu dengan yang lainnya  dan dapat 

dibedakan menjadi keluarga besar dan keluarga inti, sedangkan dalam dimensi 

sosial keluarga merupakan suatu kesatuan sosial yang diikat oleh adanya saling 

hubungan atau interaksi dan saling mempengaruhi antara satu dengan lainnya, 

walaupun antara mereka tidak terdapat hubungan darah dan keluarga berdasarkan 

dimensi sosial ini dinamakan keluarga psikologis dan keluarga pedagogis 

(Shochib, 1998). 
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Keluarga merupakan rumah tangga yang memiliki hubungan darah atau 

perkawinan atau menyediakan terselenggaranya fungsi-fungsi instrumental 

mendasar dan fungsi-fungsi ekspresif keluarga bagi para anggotanya yang berada 

dalam suatu jaringan (Lestari, 2012). 

Keharmonisan keluarga adalah keluarga yang didalamnya terdapat relasi 

yang baik antara ayah dengan ibu, ayah dengan anak, serta ibu dengan anak 

(Shochib, 1998). Sedangkan (Dinistanti, 2007) mengemukakan bahwa 

keharmonisan keluarga adalah suasana keluarga yang selaras, serasi, adanya 

kecocokan, kesesuaian dan kerukunan antar anggora keluarga. 

Jamiah (2010) mengungkapkan keharmonisan keluarga merupakan 

persepsi terhadap situasi dan kondisi keluarga dimana di dalamnya tercipta 

kehidupan beragama yang kuat, suasana yang hangat, saling menghargai, saling 

pengertian, saling terbuka, saling menjaga dan diwarnai kasih sayang dan rasa 

saling percaya sehingga memungkinkan anak untuk tumbuh dan berkembang 

secara seimbang. 

Keharmonisan keluarga merupakan keluarga yang bahagia yang tercipta 

apabila ada hubungan antar anggota keluarga yang baik, komunikasi yang baik, 

saling menghormati, minimnya konflik, dan adanya waktu keluarga yang akan 

mempengaruhi individu atau anggota keluarga (Kholidah, 2014). 

Keluarga harmonis merupakan keluarga yang utuh dan bahagia, yang di 

dalamnya terdapat suatu ikatan kekeluargaan dan memberikan rasa aman dan 

tentram bagi setiap anggota keluarga (Nurhayati, Suyanto, & Joharman, 2013). 
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Kondisi keluarga yang harmonis ditandai dengan adanya suatu bentuk 

komunikasi yang baik antara orang tua dengan anak, bapak dengan ibu, dan antara 

anak dengan saudaranya, komunikasi yang terjadi tidak bersifat satu arah 

melainkan anak juga memiliki kebebasan dalam mengemukakan pendapat yang 

dapat diwujudkan dengan adanya sikap terbuka, jujur, saling memperhatikan, dan 

mencintai serta adanya sikap orang tua yang melindungi anak (Afifah & 

Purnamasari, 2012).  

Sadarjoen & Herlina (2005) juga mengungkapka bahwa salah satu kriteria 

keluarga harmonis adalah adanya komunikasi yang baik dalam keluarga, 

komunikasi merupakan pusat cara kedua pasangan untuk hidup harmonis satu 

sama lain, dalam menjalin komunikasi kesediaan antar pasangan untuk saling 

memperhatikan merupakan hal yang tidak dapat dipungkiri disamping menjadi 

determinan utama bagi keberlangsungan interaksi antar kedua pasangan  

Komunikasi yang terbuka di mana masing-masing anggota keluarga dapat 

berbicara tanpa adanya perselisihan akan memberikan kekompakan dalam 

keluarga sehingga hal tersebut juga akan sangat membantu remaja dalam proses 

pencarian identitas diri (Marheni, 2007). 

Sadarjoen & Herlina (2005) mengemukakan keterbukaan dan kejelasan 

komunikasi antar dua orang (suami dan istri) yang berelasi tergantung dari 

beberapa kualitas, sehingga Sadarjoen mengemukakan tujuh elemen-elemen 

dalam komunikasi yaitu keterbukaan, kesadaran diri (self-awareness), harga diri, 

kecukupan diri (self-sufficiency), kepercayaan (trust), empati, dan ketrampilan 

mendengar. 
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Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Yigibalom (2013) diperoleh 

kesimpulan bahwa kehidupan keluarga masyarakat Desa Kumuluk, Kecamatan 

Tiom, Kabupaten Lanny Jaya masih banyak yang mengalami konflik atau 

diharmonisasi, diakibatkan kurangnya interaksi dan komunikasi diantara anggota 

keluarga dalam berbagai aspek kehidupan keluarga. Untuk itu ada beberapa upaya 

yang dilakukan oleh warga masyarakat atau anggota keluarga untuk tetap dapat 

mempertahankan harmonisasi kehidupan keluarga, yaitu melalui kerja sama, 

asimilasi, persaingan, dan persesuaian. 

Maslow mengemukakan equilibrium (keharmonisan) dari keluarga hadir 

akibat adanya upaya timbal balik yang saling mempengaruhi (Semiawan, 2009). 

Keluarga harmonis merupakan keluarga yang membahagiakan dan menyenangkan 

semua anggota keluarga karena di dalamnya terdapat rasa saling mengasihi, 

menyayangi, dan rasa cinta sehingga tercipta kedamaian dan ketentraman di 

dalam keluarga (Rahayu, Zikra, & Yusri, 2013). 

Membina keluarga yang harmonis didasarkan pada rasa kasih sayang 

serta didasari keinginan untuk beribadah kepada Allah SWT,  oleh karena dalam 

suatu keluarga perlu terdapat fungsi psikologis, terutama rasa aman dan nyaman 

bagi siapapun anggota keluarga tersebut, saling berbagi, saling memberikan 

dukungan, saling menyemangati apabila salah satu anggota keluarga bermasalah 

(Ariyana & Umbaran, 2013).  

Dari teori yang dikemukakan oleh para ahli psikologi Indonesia diatas 

mengenai pengertian keharmonisan keluarga dapat disimpulkan bahwa 

keharmonisan keluarga adalah keadaan keluarga yang memiliki komunikasi yang 
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terbuka sehingga dapat menimbulkan rasa aman, tentram, saling menyayangi, 

menghormati, saling mengerti, dan masing-masing anggota keluarga merasakan 

kebahagiaan apabila berada di tengah-tengah keluarga. 

2. Faktor-Faktor Keharmonisan Keluarga 

Menurut Maria (2007) terdapat beberapa faktor yang dapat 

mempengaruhi keharmonisan keluarga adalah: 

a. Komunikasi interpersonal. Pandangan mengenai komunikasi interpersonal 

yang terjadi dalam keluarga merupakan faktor yang sangat mempengaruhi 

keharmonisan keluarga, karena menurut Sadarjoen & Herlina (2005) 

komunikasi akan menjadikan seseorang mampu mengemukakan pendapat 

dan pandangannya, sehingga mudah untuk memahami orang lain dan 

sebaliknya tanpa adanya komunikasi kemungkinan besar dapat 

menyebabkan terjadinya kesalahpahaman yang memicu terjadinya konflik.  

b. Tingkat ekonomi keluarga. Menurut beberapa penelitian, tingkat ekonomi 

keluarga juga merupakan salah satu faktor yang menentukan keharmonisan 

keluarga. Tingkat ekonomi hanya berpengaruh trerhadap kebahagian 

keluarga apabila berada pada taraf yang sangat rendah sehingga kebutuhan 

dasar saja tidak terpenuhi dan inilah nantinya yang akan menimbulkan 

konflik dalam keluarga.  

c.  Sikap orangtua. Sikap orangtua juga berpengaruh terhadap keharmonisan 

keluarga terutama hubungan orangtua dengan anak-anaknya. Orangtua 

dengan sikap yang otoriter akan membuat suasana dalam keluarga menjadi 

tegang dan anak merasa tertekan, anak tidak diberi kebebasan untuk 
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mengeluarkan pendapatnya, semua keputusan ada ditangan orangtuanya 

sehingga membuat remaja itu merasa tidak mempunyai peran dan merasa 

kurang dihargai dan kurang kasih sayang serta memandang orangtuanya 

tidak bijaksana. Orangtua yang permisif cenderung mendidik anak terlalu 

bebas dan tidak terkontrol karena apa yang dilakukan anak tidak pernah 

mendapat bimbingan dari orangtua. Kedua sikap tersebut cenderung 

memberikan peluang yang besar untuk menjadikan anak berperilaku 

menyimpang, sedangkan orangtua yang bersikap demokratis dapat menjadi 

pendorong perkembangan anak kearah yang lebih positif. 

d. Ukuran keluarga. Dengan jumlah anak dalam satu keluarga  cara orangtua 

mengontrol perilaku anak, menetapkan aturan, mengasuh dan perlakuan 

efektif orangtua terhadap anak. Keluarga yang lebih kecil mempunyai 

kemungkinan lebih besar untuk memperlakukan anaknya secara 

demokratis dan lebih baik untuk kelekatan anak dengan orangtua. 

Menurut Sukmana (dalam Fatimah, 2010) terdapat tujuh faktor yang 

dapat mempengaruhi keharmonisan keluarga, yaitu: 

a. Peran masing-masing anggota keluarga. Setiap anggota keluarga 

mempunyai peran masing-masing sesuai dengan status yang disandangnya. 

b. Empati (menempatkan diri pada posisi orang lain). Suami istri saling 

menghargai keberadaan masing-masing sehingga terjadi saling pengertian 

dan tumbuh cinta kasih yang berkesinambungan. 

c. Pengalaman hidup. Semakin luas pengalaman hidup suami istri, maka 

akan semakin matang dalam menghadapi masalah yang akan timbul. 
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d. Adat istiadat. Perbedaan adat istiadat suami istri yang di latar belakangi 

oleh keluarganya masing-masing, seyogyanya saling menghargai dan 

menghormati. 

e. Tujuan keluarga. Tujuan keluarga hendaknya ditetapkan dengan tegas dan 

jelas, apa yang harus dilakukan dan yang harus dihindari. 

f. Anggaran pendapatan dan belanja keluarga (APBK). Dalam sebuah 

keluarga seharusnya disusun APBK, penghasilan ekonomi yang dapat 

mencukupi sehingga tercapai kebahagiaan keluarga. 

g. Hubungan (komunikasi). Dalam keluarga harus tercipta komunikasi yang 

harmonis sehingga akan terhindar dari salah tafsir dalam menanggapi 

suatu pesan yang disampaikan. 

Menurut Nancy (2013) terdapat dua faktor yang dapat mempengaruhi 

keharmonisan keluarga, yaitu: 

a. Nilai dalam perkawinan. Sebuah masalah dalam pernikahan dapat muncul 

karena perbedaan dalam sistem nilai yang dianut. Nilai dalam keluarga 

berhubungan dengan nilai dalam perkawinan, pasangan yang menjunjung 

tinggi nilai dalam perkawinan dan memperjuangkan akan memandang 

perkawinan sebagai sesuatu yang bernilai, berharga, dan patut untuk 

dipertahankan. 

b. Pemaafan. Pemaafan merupakan prasyarat untuk kedamaian hati, dengan 

pemaafan konflik yang terjadi antara suami dan istri dapat terselesaikan 

dengan baik dan berdampak pada terciptanya keluarga yang harmonis. 
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Berdasarkan beberapa pendapat berbagai ahli tersebut diatas dapat 

disimpulkan bahwa, faktor yang dapat mempengaruhi keharmonisan keluarga 

adalah komunikasi interpersonal, tingkat ekonomi keluarga, sikap orang tua, dan 

ukuran keluarga. 

3. Aspek-Aspek Persepsi Keharmonisan Keluarga 

Menurut Stinet & De Frain (dalam Afiah & Purnamasari, 2012) 

menyatakan terdapat beberapa aspek yang menunjukan adanya keharmonisan 

dalam keluarga : 

a. Dapat menciptakan kehidupan beragama dalam keluarga, yang ditandai 

dengan adanya rasa aman dan kasih sayang antara anggota keluarga yang 

saling mencintai dan dicintai. 

b. Mempunyai waktu bersama dalam keluarga yaitu waktu yang diluangkan 

oleh ayah dan ibu untuk berkumpul dengan anak-anaknya. 

c. Mempunyai komunikasi yang baik antar anggota keluarga. Komunikasi 

antar anggota keluarga itu penting, selain menghilangkan kesalahpahaman, 

juga agar setiap anggota keluarga dapat dengan cepat menyelesaikan 

berbagai permasalahan yang dihadapi anak, komunikasi dua arah yang 

terjadi antara orang tua dengan anak dalam suasana yang kondusif akan 

membuat anak terikat secara psikologis dengan kedua orang tuanya, bila 

terdapat masalah pada anak, anak akan segera berkonsultasi pada orang 

tuanya. 
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d. Saling menghargai sesama anggota keluarga, rasa hormat anak terhadap 

orang tua dan kewajiban orang tua kepada anak dapat terwujud dengan 

cara memberikan apresiasi terhadap prestasi anak. 

e. Keluarga sebagai ikatan kelompok, masing-masing anggota keluarga 

merasa terikat dalam keluarga dalam suatu ikatan kelompok yang kuat, 

erat, dan tidak longgar. Keterikatan ini sangat penting agar masing-masing 

anggota keluarga tidak berjalan sendiri-sendiri. 

f. Kemampuan menyelesaikan masalah, bila terjadi permasalahan dalam 

keluarga anggota keluarga dapat menyelesaikan secara positif dan 

konstruktif. Hal ini sangat tergantung pada faktor kepribadian kedua orang 

tuanya sehingga orang tua harus menjadi panutan bagi anak-anaknya. 

Hawari (dalam Maria, 2007) mengemukakan enam aspek sebagai suatu 

pegangan hubungan perkawinan bahagia (keharmonisan dalam berkeluarga) 

adalah:   

a.  Menciptakan kehidupan beragama dalam keluarga. Berdasarkan beberapa 

penelitian ditemukan bahwa keluarga yang tidak religius yang penanaman 

komitmennya rendah atau tanpa nilai agama sama sekali cenderung terjadi 

pertentangan konflik dan percekcokan dalam keluarga, dengan suasana 

yang seperti ini, maka anak akan merasa tidak betah di rumah dan 

kemungkinan besar anak akan mencari lingkungan lain yang dapat 

menerimanya.    

b.  Mempunyai waktu bersama keluarga. Keluarga yang harmonis selalu 

menyediakan waktu untuk bersama keluarganya, baik itu hanya sekedar 
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berkumpul, makan bersama, menemani anak bermain dan mendengarkan 

masalah dan keluhan-keluhan anak, dalam kebersamaan ini anak akan 

merasa dirinya dibutuhkan dan diperhatikan oleh orangtuanya, sehingga 

anak akan betah tinggal di rumah.  

c.  Mempunyai komunikasi yang baik antar anggota keluarga. Remaja akan 

merasa aman apabila orangtuanya tampak rukun, karena kerukunan 

tersebut akan memberikan rasa aman dan ketenangan bagi anak, 

komunikasi yang baik dalam keluarga juga akan dapat membantu remaja 

untuk memecahkan permasalahan yang dihadapinya di luar rumah, dalam 

hal ini selain berperan sebagai orangtua, ibu dan ayah juga harus berperan 

sebagai teman, agar anak lebih leluasa dan terbuka dalam menyampaikan 

semua permasalahannya.   

d.  Saling menghargai antar sesama anggota keluarga. Keluarga yang 

harmonis adalah keluarga yang memberikan tempat bagi setiap anggota 

keluarga menghargai perubahan yang terjadi dan mengajarkan ketrampilan 

berinteraksi sedini mungkin pada anak dengan lingkungan yang lebih luas.  

e.  Kualitas dan kuantitas konflik yang minim. Jika dalam keluarga sering 

terjadi perselisihan dan pertengkaran maka suasana dalam keluarga tidak 

lagi menyenangkan. Dalam keluarga harmonis setiap anggota keluarga 

berusaha menyelesaikan masalah dengan  kepala dingin dan mencari 

penyelesaian terbaik dari setiap permasalahan.  

f.  Adanya hubungan atau ikatan yang erat antar anggota keluarga. Apabila 

dalam suatu keluarga tidak memiliki hubungan yang erat maka antar 
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anggota keluarga tidak ada lagi rasa saling memiliki dan rasa kebersamaan 

akan kurang. Hubungan yang erat antar anggota keluarga ini dapat 

diwujudkan dengan adanya kebersamaan, komunikasi yang baik antar 

anggota keluarga dan saling menghargai. 

Berdasarkan beberapa pendapat berbagai ahli tersebut di atas dapat 

dilihat bahwa aspek yang lebih tepat untuk penelitian ini yaitu menciptakan 

kehidupan beragama dalam keluarga, mempunyai waktu bersama keluarga, 

mempunyai komunikasi yang baik antar anggota keluargam saling menghargai 

antar sesame anggota keluarga, kualitas dan kuantitas konflik yang minim, dan 

adanya hubungan atau ikatan yang erat antar anggota keluarga 

 

C. Hubungan antara Keharmonisan Keluarga dengan Harga Diri pada 

Remaja 

Keluarga adalah lingkungan hidup pertama dan utama bagi setiap anak 

yang didalamnya terdapat rangsangan, hambatan, atau pengaruh yang pertama-

tama dalam pertumbuhan dan perkembangannya baik perkembangan biologis 

maupun perkembangan psikologis atau pribadinya (Aryatmi, 1985). 

Menurut Geldard & Geldard (2011) anak muda yang mengalami 

pubertas yang terlalu cepat atau ketika sebaliknya pubertas sangat lambat hal ini 

dapat mengakibatkan anak muda ini mengalami stres sehingga menyebabkan 

menurunnya penghargaan diri dan konsep diri yang akan membuat anak muda ini 

merasa gelisah dan kurang percaya diri. Sehingga dalam hal ini keluarga 

mempunyai pengaruh yang cukup besar bagi perkembangan remaja karena 
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keluarga merupakan lingkungan sosial pertama, yang meletakkan dasar-dasar 

kepribadian remaja, selain itu pola asuh orang tua sangat besar pengaruhnya bagi 

remaja (Marheni, 2007) 

Dijelaskan pula oleh Michener, DeLamater & Myers (dalam Anggraeni, 

2010) salah satu faktor dalam pembentukan harga diri adalah family experience, 

dikatakan penting  karena menurut Michener, DeLamater & Myers hubungan 

orang tua-anak juga menentukkan perkembangan harga diri. Pengaruh keluarga 

terhadap harga diri menunjukan bahwa self-concept yang dibangun mencerminkan 

gambaran diri yang dikomunikasikan atau disampaikan oleh orang-orang 

terpenting dalam hidupnya (significant others). 

Teori tersebut juga diperkuat oleh Lestari & Koentjoro (2002) bahwa 

harga diri bukan sesuatu yang muncul secara tiba-tiba dengan sendirinya ataupun 

dibawa sejak lahir, melainkan melalui suatu proses dan pembentukannya dimulai 

dari masa kanak-kanak serta perkembangannya terjadi sepanjang hidup, sehingga 

keadaan dan situasi keluarga sangat mempengaruhi pembentukan harga diri. 

Menurut Soesilo (1985) sejak anak masih dalam kandungan, interaksi 

yang harmonis antara ayah dan ibu menjadi faktor yang penting karena menurut 

hasil penelitian yang dilakukan oleh Soesilo menunjukkan bahwa kebanyakan 

anak yang mengalami gangguan tingkah laku berasal dari keluarga yang tidak 

harmonis. Hal ini dikarenakan suami kurang memberikan dukungan dan kasih 

sayang selama kehamilan pada istri dampaknya adalah calon ibu akan merasa 

bersalah atau membenci anaknya yang belum lahir dan akibatnya anak yang tidak 

dicintai oleh orang tua biasanya akan cenderung menjadi orang dewasa yang 
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membenci dirinya sendiri dan merasa tidak layak untuk di cintai karena memiliki 

harga diri yang rendah dan selalu dihinggapi dengan rasa cemas. 

Hubungan positif antara orang tua dengan anak akan menghasilkan 

anak yang bahagia, ramah tamah, dianggap menarik oleh orang lain, relatif bebas 

dari kecemasan, dan pandai bekerjasama dalam kelompok (Setyawati, 2007). 

Sedangkan ciri-ciri seseorang memiliki harga diri yang tinggi menurut (Baron & 

Byrne, 2012) adalah individu tersebut menyukai dirinya sendiri, memiliki evaluasi 

yang positif yang sebagian berdasarkan opini orang lain dan sebagian berdasarkan 

pengalaman yang spesifik. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Wong, Chen, & Wu (2010) 

mengemukakan hasil bahwa harga diri memiliki korelasi yang positif terhadap 

hubungan harmonis dan dengan adanya pengaruh oleh lingkungan sosial keluarga, 

hasil ini juga memaparkan bahwa keadaan keluarga juga berpengaruh terhadap 

pembentukan pandangan anak mengenai dunia. 

Selain itu hasil penelitian yang dilakukan oleh Cashwell (1995) 

menunjukan hasil bahwa terdapat korelasi positif antara hubungan harmonis antar 

keluarga terhadap harga diri siswa sekolah menengah, karena kekuatan keluarga 

merupakan variabel prediktor penghargaan pada diri sendiri. Dalam penelitian ini 

juga mengemukakan pentingnya persepsi subyektif siswa sekolah menengah 

dalam menilai fungsi keluarga dan dampaknya terhadap aspek lain kehidupan 

siswa. Penelitian ini juga menunjukan bahwa siswa sekolah menengah memiliki 

kebutuhan serius untuk hubungan positif dengan orangtua mereka, dan kebutuhan 
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ini tampaknya menjadi sedikit lebih kuat bagi siswa perempuan daripada bagi 

siswa laki-laki. 

Penelitian yang dilakukan mengenai pola budaya spesifik dalam 

prediksi kepuasan hidup didapatkan hasil bahwa perbedaan emosi memberikan 

kontribusi untuk mempertahankan hubungan interpersonal yang baik terhadap 

keluarga dalam budaya Perancis, selain itu juga hubungan interpersonal ini 

berkontribusi pada harga diri dan kepuasan hidup (Sue, Min, & Jing, 2003) 

D. Hipotesis  

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang peneliti ajukan adalah: 

Ada Hubungan Positif antara Keharmonisan Keluarga dengan Harga Diri pada 

Remaja. 

  


