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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Siswa sebagai remaja perlu dipersiapkan untuk menjadi orang dewasa 

yang mandiri, karena kehidupan dewasa berbeda dengan remaja. Salah satunya 

adalah kesiapan mental. Banyak sikap mental yang perlu dimiliki oleh remaja, 

salah satunya adalah optimisme. Pengertian optimisme dalam kamus besar bahasa 

Indonesia (2008) adalah keyakinan atas segala sesuatu dari segi yang baik dan 

menguntungkan. Menurut Prayitno, (2004)   orang yang memiliki sikap optimisme 

disebut orang optimis atau dapat diartikan orang yang selalu semangat 

berpengharapan baik. Dalam kamus istilah konseling dan terapi, secara sosiologis 

optimisme menunjuk pada suatu sikap sosial dan pribadi pada sekelompok orang 

atau individu yang dicirikan keyakinan akan pentingnya usaha dalam mencapai 

hidup secara sempurna dan berkemajuan  

Kesulitan yang terjadi dalam proses belajar akan selalu dialami oleh siswa, 

namun para siswa diharapkan dapat menghadapi kesulitannya dalam hal belajar 

dan mencari jalan keluar yang tepat dari kesulitan yang dihadapinya. Ghufron dan 

Rini, (2010) berpendapat bahwa optimisme membuat individu mengetahui apa 

yang diinginkan. Individu tersebut dapat dengan cepat mengubah diri agar mudah 

menyelesaikan masalah yang tengah dihadapi sehingga diri tidak menjadi kosong. 

Perasaan optimisme membawa individu pada tujuan yang diinginkan, yakni 

percaya pada diri dan kemampuan yang dimiliki. Siswa yang optimis siap 
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memiliki prestasi yang tinggi, dan seseorang itu mampu memprediksi bahwa 

dengan kemampuan yang dimiliki cita-citanya akan tercapai. Seperti menurut 

Ghufron  dan Rini (2010) optimisme adalah suatu harapan yang ada pada individu 

bahwa segala sesuatu akan berjalan menuju kearah kebaikan. Sebaliknya orang 

yang pesimis biasanya selalu khawatir akan memperoleh kegagalan, kekalahan, 

kerugian atau bencana, sehingga ia tidak mau berusaha untuk mencoba. 

Shapiro (2001) mengemukakan bahwa “lebih dari 1000 penelitian yang 

melibatkan lebih dari setengah juta anak-anak dan orang dewasa, orang optimis 

jarang menderita depresi, lebih sukses di sekolah dan pekerjaan, dan yang 

mengejutkan  juga mempunyai tubuh lebih sehat dari pada orang pesimis. Lebih 

lanjut Shapiro menambahkan bahwa  seorang anak tidak dilahirkan dengan bakat 

bersikap optimis, namun optimisme merupakan keterampilan EQ yang dapat 

dipelajari.  

Terkait dengan bidang akademik optimisme mampu meningkatkan daya 

juang, kebiasaan belajar yang positif, kebal terhadap kriktik, serta dapat 

mengurangi stres ketika dimarahi guru, lebih percaya diri mengemukaka n 

argumentasi pengetahuan, membuat, dan lebih tenang dan bahagia ketika 

menghadapi kesulitan. Goleman (2002) mengatakan bahwa optimisme dalam 

jangka panjang bermanfaat bagi kesejahteraan dan kesehatan fisik dan mental, 

karena membuat individu lebih dapat menyesuaikan diri dalam kehidupan sosial, 

mengurangi masalah psikologis dan lebih dapat menikmati kepuasan hidup dan 

merasa lebih bahagia. Dengan demikian siswa yang optimis berpikir bahwa 

keadaan buruk atau kegagalan yang dialaminya tidak terjadi secara menetap, tidak 
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menyeluruh, dan penyebabnya adalah lingkungan di luar dirinya. Dengan cara 

berpikir yang demikian, maka siswa yang optimis memiliki usaha agar kegagalan 

yang terjadi pada dirinya dapat diubah, ia akan mamacu dirinya untuk mengatasi 

kegagalan yang berasal dari lingkungan di luar dirinya, serta memperbaiki 

kegagalan tersebut agar tidak berlangsung secara menetap dan menyeluruh.  

Sebagai contoh bila siswa berhasil mendapat prestasi yang baik sebelumnya, 

siswa tersebut mempunyai harapan dapat berhasil pada tes mendatang.  

Kenyataannya tidak semua siswa memiliki optimis yang sesuai harapan. 

Berdasarkan survey awal mengenai optimisme dengan 5 pertanyaan, memberikan 

hasil sebagai berikut:  

Tabel 1 
Hasil Survey Awal tentang Optimisme   

SMK Negeri 2 Klaten (N=60)  
 

No Pertanyaan / Item  Frekuensi % / 
persentase 

Tidak Ya 
1. Apakah anda selalu berpikir positif terhadap 

masalah yang anda alami,  
 

19 
(31,7%) 

41 
(68,3%) 

2. Apakah anda selalu yakin bahwa kegiatan yang 
anda rencanakan pasti berhasil 
 

20 
(33,3%) 

40 
(66,7%) 

3. Apakah anda tetap punya semangat yang tinggi 
ketika menemui kegagalan 
 

34 
(56,7%) 

26 
(43,3%) 

4. Apakah anda orang yang selalu ragu-ragu 
mengambil sebuah keputusan  
 

23 
(38,3%) 

37 
(61,7%) 

5. Apakah anda sering merasa minder (rendah diri) 
dihadapan orang lain?  
 

19 
(31,7%) 

41 
(68,3%) 

6. Apakah anda dapat berprestasi sesuai dengan 
kemampuan yang ada miliki ? 

12 
(20%) 

48 
(80%) 
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Berdasarkan hasil survey awal dari enam pertanyaan diketahui masih ada 

beberapa permasalahan yang prosentasenya lebih dari 30%, menunjukkan masih 

ada persoalan  berkaitan dengan optimisme, mengacu pada hasil tersebut maka 

permasalahan berkaitan dengan optimisme perlu menjadi perhatian. Gunadi 

(2001), mengatakan permasalahan siswa berdimensi majemuk di mana setiap 

dimensi bukan saja terkait dengan dimensi lainnya, tetapi ia pun berdiri sendiri 

sebagai masalah mandiri yang memerlukan penanganan secara khusus dan 

terfokus. Arti kata lain, permasalahan siswa sebagai permasalahan yang bersifat 

multidimensional sekaligus dan setiap dimensi memiliki karakteristiknya 

tersendiri.  

Berkaitan dengan optimisme, Wena (2000) mengungkapkan kurangnya 

optimisme pada siswa SMK memasuki dunia usaha atau dunia industri, 

disebabkan beberapa hal: Pertama , tidak semua SMK mencetak lulusan yang 

adaptif dengan dunia kerja. Hal ini disebabkan ketidaktersediaan fasilitas bengkel 

atau laboratorium kerja yang layak dan modern, serta membangun kerja sama 

yang kuat dengan dunia kerja. Kedua, dari aspek tenaga pengajar, banyak guru 

SMK yang ketinggalan dalam meng-update keahlian agar sesuai dengan 

perkembangan zaman. Akibatnya, banyak pendidikan di SMK yang dijalankan 

secara asal-asalan yang muaranya hanya menghasilkan lulusan tanpa kompetensi 

memadai. Ketiga, program-program yang ditawarkan SMK saat ini belum efektif 

dan efisien. Ini dapat dilihat dari kualitas lulusan yang belum mampu menjawab 

tantangan dunia industri. Dengan kata lain, belum ada kesesuaian antara SMK da n 
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industri. Ketika lulusan SMK masuk dunia kerja, ternyata teknologi industri sudah 

berkembang pesat.  

Sebagai contoh Badan Pusat Statistik (BPS) merilis jumlah pengangguran 

pada Agustus 2013 sebanyak 7,39 juta orang. Sekitar 11,19% dari total tersebut 

ata u sekitar 814 ribu orang, merupakan tamatan Sekolah Menengah Kejuruan 

(SMK).  Tingkat penggangguran terbuka pada Agustus 2013 untuk pendidikan, 

SMK menempati posisi tertinggi, yaitu sebesar 11,19%. Sementara posisi kedua 

terbanyak adalah tamatan Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan 9,74% dari 

total pengangguran. Pengangguran dari tamatan ini terus meningkat dibandingkan 

Agustus 2012 yang sebesar 9,6%. Kemudian pengangguran terbanyak selanjutnya 

adalah tamatan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebesar 7,6%, Diploma I/II/III 

dengan 6,01% dan universitas sebesar 5,5%. Pada posisi terendah adalah 3,51% 

tingkat pendidikan SD ke bawah. (detik.com, 2015) 

Frankl (2008) menjelaskan bahwa ada dua faktor yang mempengaruhi pola 

pikir pesimis-optimis, yaitu: 1) faktor etnosentris, dan 2) faktor egosentris Faktor 

etnosentris adalah sifat-sifat yang dimiliki  oleh sekelompok atau orang lain yang 

menjadi ciri khas dari kelompok, faktor etnosentris ini berupa keluarga, status 

sosial, jenis kelamin, agama, dan kebudayaan.   Selanjutnya faktor egosentris 

adalah sifat-sifat yang dimiliki setiap individu yang didasarkan pada fakta bahwa 

tiap pribadi adalah unik dan berbeda dengan pribadi lain. Faktor egosentris ini 

berupa aspek-aspek kepribadian. Ditambahkan oleh Clark (2002) faktor -faktor 

yang mempengaruhi optimisme antara lain: a) Lingkungan. Tumbuhnya 

optimisme dipengaruhi oleh pengalaman bergaul dengan orang-orang. Kritik 
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pesimis dari orang-orang yang dihormati, seperti orangtua, guru dan pelatih akan 

membuat individu segera memulai kritis terhadap dirinya dengan banyak 

penjelasan yang pesimis pula. b) Personal.  Pada faktor personal termuat berbagai 

karakter psikologis individu, antara lain berpikir positif, realistis dan memiliki 

konsep diri yang positif. 

Konsep diri menurut Hurlock (2007) pada dasarnya merupakan pengertian 

dan harapan seseorang mengenai bagaimana diri yang diciptakan dan bagaimana 

sesungguhnya individu baik dari segi fisik maupun psikologis. Selain itu konsep 

diri adalah gagasan tentang diri sendiri yaitu bagaimana individu melihat diri 

sendiri sebagai pribadi dan bagaimana menginginkan diri sendiri menjadi manusia 

sementara yang diharapkan. Baron (2004) mengemukakan gambaran diri atau 

konsep diri yang diinginkan dapat mempengaruhi motivasi seseorang, misalnya 

belajar rajin agar cepat lulus kuliah tepat waktu, berhenti merokok, berolahraga 

dan lain-lain. Ditambahkan oleh Higgins (2000) pada diri seseorang mungkin 

terjadi kesenjangan antara diri aktual (actual self) dengan diri yang diinginkan 

(ideal self ) da n ought self (diri seharusnya), apabila seseorang gagal mengatasi hal 

tersebut maka dapat menyebabkan munculnya emosi-emosi negatif  seperti cemas, 

takut dan terancam. 

Berdasarkan sebuah studi, Patton dkk. (2000) menyatakan orang-orang 

yang berprestasi akademis rendah melihat diri mereka sendiri sebagai orang-orang 

yang kurang memadai dibandingkan dengan orang-orang lainnya (konsep diri 

negatif), memperlihatkan pendekatan yang kurang afektif terhadap pemecahan 

masalah, ekspresi emosi kurang memadai, dan cenderung mengekspresikan lebih 
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banyak perasaan diri yang negatif dibandingkan yang berprestasi tinggi. Hal ini 

sama halnya dengan sikapnya terhadap masa depan apabila siswa pesimis 

memandang masa depannya maka ia merasa tidak memiliki kemampuan dan akan 

memandang dirinya secara negatif pula. 

Selain konsep diri faktor keluarga juga berperan penting terhadap 

pembentukan optimisme. Penelitian yang dilakukan oleh Sukarni (2004)  

menunjukkan bahwa 85% peran dan dukungan orangtua dalam menghadapi masa 

depan akan mempengaruhi optimisme anaknya. Mendukung pendapat di atas 

Taylor dkk (2000) mengemukakan bahwa dukungan orangtua menjadi salah satu 

faktor yang mempengaruhi optimisme pada remaja. Dukungan ini antara lain 

secara emosional, yaitu memberikan rasa tenteram, aman dan damai yang 

ditunjukkan dengan sikap tenang dan bahagia, ataupun dukungan instrumental 

meliputi penyediaan sarana seperati peralatan, uang, termasuk didalamnya 

memberikan peluang waktu. Maupun dalam bentuk dukungan informasi dan 

penilaian sehingga dari dukungan tersebutremaja dapat mempersepsikan bantuan 

yang diberikan orangtua dan  dapat bermanfaat bagi dirinya.  

Keluarga adalah lingkungan terdekat dengan anak, oleh karena itu 

orangtua memiliki pengaruh yang besar pada perkembangan anak. Menurut 

Hurlock (2007) anak akan berkembang kemandiriannya bila memperoleh 

kesempatan untuk berlatih dengan bimbingan dan dukungan orangtua untuk 

memperoleh kemandirian sejalan dengan perkembangan fisik dan usianya. 

 Selain konsep diri dan dukungan orangtua,penyesuaian sosial dapat 

mempengaruhi optimisme. Calhoun dan Acoccela (2005) menyatakan 
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penyesuaian sosial adalah usaha untuk menciptakan situasi dan kondisi yang 

serasi antara seseorang dengan individu lainnya atau seseorang dengan 

masyarakat sekitarnya, sehingga terjadi hubungan yang berbentuk timbal balik 

yang harmonis antara keduanya. Hurlock (2007) mengemukakan bahwa 

penyesuaian sosial adalah suatu proses individu di dalam kelompok untuk 

mencapai suatu perasaan keseimbangan sosial tanpa mengalami konflik dengan 

lingkungan  sosial.  

Siswa yang penyesuaian sosialnya baik diharapkan mempunyai 

kemampuan untuk berinteraksi secara baik pula dengan teman-temannya di 

sekolah maupun dengan para guru. Interaksi yang terjalin akan semakin 

menumbuhkan kebersamaan dan toleransi di antara siswa,  toleransi tersebut dapat 

berupa saling tolong menolong. Apabila salah satu siswa mengalami kemunduran 

dalam hal pelajaran, maka dengan adanya penyesuaian sosial yang baik siswa 

tersebut dapat meminta pertolongan siswa yang lainnya. Syah (2000) 

mengemukakan apabila seseorang dapat melakukan penyesuaian sosial dengan 

baik terhadap perubahan dalam dirinya, dapat menerima kelemahan dan 

kekurangan pada dirinya atau orang lain, juga mempunyai sikap dan tingkah laku 

yang dapat memenuhi harapan dalam kelompoknya, maka siswa tersebut memiliki 

dasar untuk meraih keberhasilan.  

Siswa yang optimis tidak memandang masalah sebagai akhir dari 

usahanya tetapi justru akan berusaha menyelesaikan dan keluar dari masalah 

tersebut. Individu (siswa) dengan sifat optimisme yang tinggi cenderung lebih 

sehat karena memiliki keinginan untuk menjadi orang yang bisa menghasilkan 
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sesuatu, memiliki harapan yang positif. Selain itu individu dengan optimisme 

tinggi lebih cerdas secara emosi, seperti tidak mudah putus asa, tidak merasa 

bodoh dan tidak mudah mengalami depresi sehingga ketika mengalami kegagalan 

akan direspon dengan positif dan lebih memilih untuk mencari jalan keluarnya. 

ciri-ciri individu yang optimis adalah mereka jarang menderita depresi dan lebih 

mudah mencapai kesuksesan dalam hidup, memiliki kepercayaan, dapat berubah 

ke arah yang lebih baik, adanya pemikiran dan kepercayaan mencapai sesuatu 

yang lebih, dan selalu berjuang dengan kesadaran penuh.  

Setiap siswa pasti menginginkan hal yang terbaik dalam hidupnya. Namun 

terkadang mereka tidak punya cukup kekuatan untuk menggapai kebaikan 

tersebut. Banyak alasan yang mereka kemukakan seperti: tidak punya 

kemampuan, tidak ada yang mendukung, takut gagal, takut bersaing dan lain-lain. 

Ini jelas bukan ciri orang yang memiliki sikap optimis yang baik. Karena orang 

optimis akan selalu yakin bahwa hidupnya akan lebih baik di masa yang akan 

datang. Mereka tidak takut dengan bayang-bayang, mereka tidak takut dengan 

kegagalan dan mereka senantiasa memperbaiki diri guna mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan.  Maka pertanyaan pada penelitian ini adalah bagaimana 

menanamkan rasa optimisme kepada para siswa?  

Mengacu pada uraian-uraian di atas maka rumusan masalah yang muncul 

yaitu: Apakah ada hubungan antara konsep diri, dukungan orangtua dan 

penyesuaian sosial dengan optimisme. Berdasarkan rumusan masalah tersebut 

penulis ingin menindaklanjuti dengan mengadakan penelitian berjudul: hubungan 
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antara konsep diri, dukungan orangtua dan penyesuaian sosial dengan optimisme 

pada siswa SMK N 2 Klaten”. 

 
B. Tujuan Penelitian    

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui: 

1.  Hubungan antara konsep  diri, dukungan orangtua, dan penyesuaian sosial 

dengan optimisme pada siswa. 

2.  Sumbangan dukungan orangtua dan penyesuaian sosial terhadap optimisme 

pada siswa. 

3.  Tingkat konsep diri, dukungan orangtua , penyesuaian sosial dan optimisme 

pada siswa.  

 
C. Manfaat Penelitian 

a. Segi teoritis 

  Memperkaya khasanah penelitian ilmu pengetahuan di bidang psikologi dan 

memberi kontribusi akademis sehingga dapat dijadikan sebagai wacana dalam 

pengembangan penelitian khususnya yang berkaitan dengan hubungan antara 

konsep  diri, dukungan orangtua dan penyesuaian sosial dengan optimisme 

pada siswa.  

b. Segi praktis  

  Manfaat yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah : 

1. Bagi guru dan kalangan akademis pada umumnya 

  Memberikan sumbangan pemikiran yang dapat diaplikasikan dalam bentuk 

program-program pembelajaran untuk meningkatkan optimismepada siswa, 
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serta menciptakan kondisi lingkungan belajar yang mendukung konsep diri 

serta penyesuaian sosial dapat berkembang secara konstruktif.  

2.  Bagi subjek penelitian  

  Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai peran 

konsep  diri, dukungan orangtua dan penyesuaian sosial terhadap optimisme 

sehingga dapat dijadikan sebagai pemahaman dan pengetahuan untuk 

membentuk optimisme pada siswa.  

3. Bagi orangtua subjek penelitian  (wali murid)  

  Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai 

pentingnya dukungan orangtua terhadap perkembanga n anak sebagai salah 

satu upaya agar anak memiliki konsep diri, penyesuaian sosial, serta 

optimisme yang lebih baik.  

4. Bagi para peneliti selanjutnya  

  Penelitian ini memberikan hasil empiris mengenai hubungan antara konsep  

diri, dukungan orangtua dan penyesuaian sosial dengan optimisme pada siswa 

sehingga dapat dijadikan acuan dalam pengembangan penelitian sejenis. 

D.Penelitian Terdahulu 

  Penelitian mengenai variabel konsep  diri, dukungan orangtua dan 

penyesuaian sosial dengan optimisme pada siswa, sudah cukup banyak dilakukan 

oleh beberapa peneliti sebelumnya, seperti penulis paparkan pada tabel 2.  

Tabel 2 
Hasil-hasil penelitian terdahulu 

Peneliti Latar Belakang Metode  Hasil 
Kurniawan 
dkk (2010)  

Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui 
hubungan antara konsep 

Teknik pengambilan 
sampel dengan 
purposive incidental 

Kesimpulan penelitian 
menyatakan ada 
hubungan positif yang 
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diri dengan optimisme 
dalam menyelesaikan 
skripsi pada mahasiswa 
Prodi Psikologi 
Fakultas Kedokteran 
UNS 
 

sampling. Alat 
pengumpulan data 
skala konsep diri dan 
skala optimisme. 
Analisis data 
menggunakan teknik 
korelasi product 
moment Pearson 

signifikan antara 
konsep diri dengan 
Optimisme dalam 
menyelesaikan 
Skripsi 
 

Adilia 
(2010) 

Penelitian bertujuan 
untuk untuk mengetahui 
hubungan antara self  
esteem dan optimism.  
 

Model penelitian 
secara kuantitatif, 
teknik, pengambilan 
sampel dilakukan 
secara nonprobability 
sampling yakni  
accidental  
 

Hasil yang diperoleh 
dari  penelitian ini 
adalah terdapat korelasi 
antara  self esteem 
dengan optimisme 
mahasiswa dalam meng 
hadapi kesuksesaan 
karirnya 

Wima dan 
Sawitri 
(2005) 

Tujuan penelitian yaitu 
menguji hubungan 
antara konsep diri 
dengan penyesuaian 
social 

Kuantitatif, 
menggunakan skala 
sebagai alat ukur, dan 
analisis product 
moment sebagai 
metode analisisnya 
 

ada hubungan yang 
positif dan signifikan 
antara konsep diri 
dengan penyesuaian 
sosial.  

Guay 
(2003). 

Permasalahan dalam 
penelitian yaitu 
sejauhmana konsep diri 
berperan terhadap 
motivasi berprestasi 

Kuantitatif, 
menggunakan skala 
sebagai alat ukur, dan 
analisis product 
moment sebagai 
metode analisisnya 

Kesimpulan penelitian 
menyatakan adanya 
korelasi yang 
signifikan antara 
konsep diri akademik 
dengan motivasi 
berprestasi 

 
Noordjanah 
(2010) 

 
 Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui 
hubungan antara harga 
diri, optimisme dan 
motivasi belajar,  

 
 Metode penelitian 
menggunakan metode 
kuantitatif dengan 
hipotesis yang 
diajukan adalah, ada 
hubungan antara harga 
diri dan optimisme 
terhadap motivasi 
belajar,  

Kesimpulan penelitian  
menyatakan  
 ada hubungan antara 
harga diri dan 
optimisme dengan 
motivasi belajar. 
Kedua, ada hubungan 
antara harga diri 
dengan motivasi belajar  

Rizky 
(2013)  

Penelitian ini 
dilatarbelakangi oleh 
fenomena mengenai 
kurangnya rasa  
optimisme yang 
dimiliki oleh siswa 

Penelitian ini 
merupakan penelitian 
kuantitatif 
korelasional. Subjek 
pada  
penelitian ini 

Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa 
terdapat  
hubungan antara 
kesiapan dalam belajar 
dengan optimisme 
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ketika mengerjakan 
ujian di SMA Negeri 3  
Pekalongan.  
 

berjumlah 105 siswa. 
Teknik sampling yang 
digunakan adalah  
cluster sampling 

siswa dalam  
mengerjakan ujian 
 

Sihaloho 
dan Hartati 
(2010)  

Tujuan penelitian ini  
adalah untuk 
mengetahui hubungan 
antara pola asuh 
autoritatif dengan 
optimisme  
akademik pada siswa 
SMA Mardisiswa 
Semarang 

metode penelitian 
kuantitatif dengan 
teknik pengambilan 
sampel secara  
cluster random 
sampling.Pengambilan 
data menggunakan 
dua skala  

erdapat hubungan pos  
itif antara pola asuh 
autoritatif dengan 
optimisme akademik  
pada siswa SMA 
Mardisiswa Semarang. 
 

Mutmainah 
(2005) 

Pertanyaan pada 
penelitian ini adalah 
apakah optimisme 
berperan untuk 
mengurangi kecemasan 
dalam menghadapi 
ujian 

Kuantitatif, 
menggunakan skala 
sebagai alat ukur, dan 
analisis regresi 
sebagai metode 
analisisnya  

optimisme berperan 
penting bagi siswa 
untuk mengurangi 
kecemasan dalam 
menghadapi tes 

Knightley 
dan 
Whitelock 
(2006) 

Tujuan penelitian ini 
adalah untuk 
mengetahui sejauhmana 
pengaruh konsep diri 
terhadap keberhasilan 
belajar 

Metode penelitian 
deskriptif, alat ukur 
menggunakan 
wawancara dan 
kuesioner. Analisis 
data secara deskriptif  

konsep diri terkait 
dengan proses 
pembelajaran secara 
integral dan 
keberhasilan akademis  

 

  Secara garis besar perbedaan antara penelitian yang peneliti lakukan 

dengan penelitian sebelumnya sebagai berikut: 

1. Belum ada penelitian sebelumnya yang secara simultan mengkorelasikan tiga 

variabel bebas yang peneliti gunakan dengan variabel optimisme. 

2. Penelitian ini memberikan analisis dan hasil yang lebih komprehensif 

dibandingkan penelitian sebelumnya, karena menggunakan analisis regresi tiga 

prediktor, analisis deskripsi dan analisis crosstab sekaligus.  

3.  Penelitian ini memperjelas dan memperkuat hasil-hasil penelitian sebelumnya 

yang memiliki kesamaan metode dan variabel penelitian.  


