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BAB I 

PENDAHULUAN 

 Latar Belakang Masalah A.

Penyandang disabilitas fisik adalah seseorang yang memiliki 

ketidakmampuan melaksanakan suatu aktivitas atau kegiatan tertentu yang 

disebabkan oleh keadaan fisik, atau sistem biologis yang berbeda dengan orang 

lain pada umumnya. Seseorang dengan disabilitas fisik memiliki sendi atau 

struktur tulang yang berbeda dengan orang normal pada umumnya, kelumpuhan 

anggota gerak atau tidak lengkapnya anggota tubuh bagian atas atau bawah 

(Widjopranoto & Sumarno, 2004). 

Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang 

dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2012 jumlah 

penyandang disabilitas di Indonesia mencapai 6 juta jiwa (2,45%) dari 240 juta 

jiwa penduduk Indonesia (Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2014). 

Pada tahun yang sama, yaitu tahun 2012 penyandang disabilitas di Kota Surakarta 

berjumlah 1.988 jiwa, dan mengalami penurunan di tahun 2013 menjadi 240 jiwa 

(BPS Kota Surakarta, 2014). Namun, pada tahun 2014 jumlah penyandang 

disabilitas di Kota Surakarta mengalami peningkatan menjadi 1.238 jiwa (0,23%) 

dari 552.650 jiwa penduduk Kota Surakarta dengan penyandang disabilitas fisik 

menjadi yang terbanyak, yaitu 338 jiwa (27,16%), diikuti penyandang disabilitas 

mental 315 jiwa (25,81%), penyandang disabilitas rungu 215 jiwa (17,47%), 

penyandang dsiabilitas lainnya 166 jiwa (12,34%), penyandang disabilitas netra 
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132 jiwa (10,72%) dan penyandang disabilitas ganda (fisik dan mental) 72 jiwa 

(5,48%) (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, 2015). 

Prevalensi penyandang disabilitas fisik di Kota Surakarta memang 

terlihat kecil, akan tetapi perlu mendapat perhatian khusus agar penyandang 

disabilitas fisik tetap mendapat kesempatan untuk memberdayakan diri dan 

mengembangan potensi diri yang dimiliki. Salah satu bentuk upaya pemberdayaan 

penyandang disabilitas adalah melalui rehabilitasi. Balai Besar Rehabilitasi Sosial 

Bina Daksa (BBRSBD) Prof. Dr. Soeharso Surakarta merupakan Unit Pelaksana 

Teknis (UPT) di bidang rehabilitasi sosial yang berada dibawah pengawasan dan 

bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial 

di lingkungan Kementerian Sosial Republik Indonesia. BBRSBD Prof. Dr. 

Soeharso Surakarta memiliki tugas pokok untuk memberdayakan penyandang 

disabilitas fisik melalui pelayanan rehabilitasi sosial, resosialisasi, penyaluran 

kerja dan bimbingan lanjut agar penyandang disabilitas fisik memiliki 

kemampuan untuk berpartisipasi dan bekerja secara mandiri. 

 Sebagai pusat pelayanan rehabilitasi penyandang disabilitas fisik berskala 

Nasional, BBRSBD Prof. Dr. Soeharso Surakarta terbuka bagi penyandang 

disabilitas fisik di seluruh Indonesia, hal tersebut memungkinkan terdapat 

keanekaragaman daerah, bahasa, dan budaya pada siswa BBRSBD. 

Keaneragaman tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi siswa selama mengikuti 

rehabilitasi. Menurut pengamatan peneliti, terdapat kelompok-kelompok siswa 

yang tergabung dalam kesamaan daerah dan cenderung kurang membuka diri 

terhadap siswa yang berasal dari daerah lain. Hal tersebut dapat mengganggu 
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proses penyesuaian siswa, serta memberi efek negatif terhadap persiapan siswa 

untuk kembali ketengah masyarakat. Dianawati & Ninawati (2005) 

mengungkapkan bahwa kurangnya pengalaman positif dalam menjalani hubungan 

sosial pada penyandang disabilitas fisik dapat menimbulkan perasaan inferior 

sebagai bentuk penerimaan diri yang buruk, kepercayaan diri yang rendah, dan 

rasa malu terhadap diri sendiri yang kemudian mengarah pada usaha mengisolasi 

diri dari lingkungannya. Lingkungan sosial yang memberikan reaksi tidak 

mendukung dapat menimbulkan perasaan tidak nyaman yang kemudian 

mempengaruhi kualitas dan kuantitas perilaku penyandang disabilitas fisik 

sehingga kesulitan mengembangkan potensi diri dan dalam jangka panjang akan 

berdampak terhadap penilaian diri dan konsep diri yang negatif (Martz & Livneh; 

2007; Park, Faulkner, & Schaller, 2003). 

Beberapa studi sebelumnya menunjukkan bahwa penampilan fisik yang 

berbeda dengan orang lain pada umumnya membuat penyandang disabilitas fisik 

memiliki penilaian diri negatif, konsep diri yang buruk, perilaku agresif, 

ketidakmampuan menjalin interaksi sosial dengan baik, adanya kecemasan yang 

berakibat pada rendahnya harga diri, penyesuaian diri yang salah di masyarakat, 

serta kesulitan beraktualisasi karena dianggap tidak produktif (Feist & Feist, 

2006; Harter, Scott, Novak, Leeman, & Morris, 2006; Kinavey, 2006; Tam, 1998; 

Dewanto, 2014). 

Berdasarkan penyebaran angket area permasalahan siswa yang dilakukan 

oleh Martiani (2014) terhadap 78 siswa penyandang disabilitas fisik di BBRSBD 
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Prof. Dr. Soeharso Surakarta ditemukan bahwa masalah-masalah yang dialami 

oleh siswa diantaranya dapat dilihat pada gambar 1. 

 

Gambar 1. Masalah-masalah siswa BBRSBD 

Berdasarkan gambar 1, penilaian diri negatif menjadi masalah yang 

paling banyak ditemui pada siswa di BBRSBD dengan persentase 60,26%. Data 

tersebut diperkuat oleh hasil wawancara yang dilakukan terhadap bapak Kliwon, 

S. Psi., M. Psi., Psikolog selaku tenaga psikologi di BBRSBD Prof. Dr. Soeharso 

Surakarta, bahwa masalah-masalah psikologis yang dihadapi oleh siswa 

diantaranya adalah kepercayaan diri yang rendah karena merasa tidak memiliki 

bentuk fisik yang sempurna, inferior atau merasa rendah diri yang terlihat dari 

sifat malu, pesimis, dibayangi ketakutan dan keragu-raguan ketika diminta untuk 

menceritakan tentang diri dan latar belakang kehidupan.  

Perasaan rendah diri muncul akibat penilaian negatif terhadap diri 

sendiri. Penilaian diri negatif akan menimbulkan harga diri yang rendah karena 

penilaian diri merupakan konstruk dari harga diri, dimana harga diri merupakan 
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sikap evaluatif terhadap nilai diri dan pengetahuan diri secara keseluruhan yang 

didasarkan pada penerimaan dan perasaan keberhargaan diri berupa perasaan 

positif atau negatif (Marsh & O'Mara, 2008; Rosenberg, 1965; Coopersmith, 

1967). Menanggapi permasalahan tersebut peneliti melakukan penyebaran skala 

harga diri Rosenberg Self-Esteem Scale (RSES) terhadap 56 siswa BBRSBD Prof. 

Dr. Soeharso Surakarta, pada tanggal 9 dan 11 Februari 2017. Hasil penyebaran 

skala RSES dapat dilihat pada gambar 2. 

 

Gambar 2. Hasil penyebaran skala RSES 

Berdasarkan gambar 2, masalah harga diri rendah masih ditemukan pada 

siswa BBRSBD dengan persentase 18%, harga diri sedang dengan persentase 

77%, sedangkan harga diri tinggi berada pada persentase 5%. Meskipun tidak 

memiliki persentase yang tinggi, akan tetapi masalah harga diri rendah harus 

mendapat perhatian khusus mengingat pentingnya peran harga diri dalam 

menunjang kesiapan siswa saat kembali ketengah masyarakat. 

Harga diri merupakan kebutuhan dasar individu dan memiliki peran 

penting dalam kehidupan. Harga diri dianggap sebagai faktor penentu 

keberhasilan atau kegagalan individu dalam mejalani berbagai tugas kehidupan 
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(Boden, Fergusson, & Horwood, 2008). Harga diri juga memiliki peran dalam 

keseimbangan kepribadian dan kesehatan mental, mempengaruhi keyakinan 

individu serta kemauan untuk berusaha (Narimani & Mousazadeh, 2010). 

Individu yang memiliki harga diri rendah, cenderung menilai dirinya tidak 

berharga, kurang menerima diri, tidak bahagia dengan kehidupannya, dan tidak 

mampu menghadapi kegagalan sementara individu yang memiliki harga diri 

tinggi memiliki keyakinaan terhadap diri sendiri, mampu menerima diri, 

memenuhi harapan lingkungan, bahagia, menerima keberhasilan dan kegagalan 

secara wajar, realistik, mampu mengerjakan suatu tugas dan ketika gagal 

mengevaluasi kegagalannya secara positif (Coopersmith, 1967; Mruk, 2006). 

Perkembangan harga diri berlangsung di sepanjang rentang kehidupan 

dan terdapat perbedaan harga diri pada perempuan dan laki-laki. Baldwin & 

Hoffmann (2002) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa secara umum 

perkembangan harga diri mengalami siklus naik turun. Harga diri pada perempuan 

mengalami penurunan di usia 12-17 tahun kemudian mengalami peningkatan 

setelah berusia 17 tahun sementara laki-laki mengalami penurunan harga diri di 

usia 14-16 tahun, meningkat setelah usia 16 tahun dan mengalami penurunan di 

usia 19 tahun. 

Masalah harga diri rendah tidak hanya memberikan dampak kepada 

penderita tapi juga terhadap orang lain di sekitarnya baik secara langsung ataupun 

tidak langsung (Mruk, 2013). Rendahnya harga diri memiliki korelasi signifikan 

dengan penurunan prestasi akademis, kualitas hubungan sosial dan masalah 

psikopatologis. Terkait prestasi akademis, studi sebelumnya menunjukkan bahwa 
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harga diri rendah sering dikaitkan dengan tingkat kedisiplinan yang kurang 

(Indraswari, 2012), serta keberhasilan yang rendah di sekolah (Bos, Murris, 

Mulkens, & Schaalma, 2006; Hall, 2007; Bodkin-Andrews, Seaton, Nelson, 

Craven, Yeung, 2010). Pada hubungan sosial, individu dengan harga diri rendah 

cenderung menggeneralisir persepsi negatif lingkungan sehingga merasa rendah 

diri, tidak percaya diri, membatasi pergaulan, menunjukkan perilaku agresif dan 

perilaku antisosial (Donnellan, Trzesniewski, Robins, Moffitt, & Caspi, 2005; 

Indasari, 2014). Harga diri rendah juga dikaitkan dengan masalah psikopatologi 

seperti gangguan makan, kecemasan, depresi, putus asa dan kecenderungan bunuh 

diri (Branden, 1994; McGee & Williams, 2000; Lee & Hankin, 2009; Brausch & 

Decker, 2013; Ranøyen, Stenseng, Klöckner, Wallander, & Jozefiak, 2015; 

Guindon, 2010; Iannaccone, D'Olimpio, Cella, & Cotrufo, 2015), juga diprediksi 

memiliki kondisi kesehatan yang buruk, berpotensi pada tindak kejahatan, dan 

memiliki prospek ekonomi terbatas saat dewasa (Trzesniewski, Donnellan, 

Moffitt, Robins, Poulton, & Caspi, 2006; Orth, Robins, & Meier, 2009). 

Narimani & Mousazadeh (2010) dalam penelitannya mengemukakan 

bahwa harga diri pada orang normal memiliki tingkat yang lebih tinggi 

dibandingkan penyandang disabilitas fisik. Temuan tersebut menunjukkan bahwa 

kecacatan atau cedera pada anggota tubuh adalah faktor yang dapat 

mempengaruhi harga diri seseorang. Penelitian lainnya juga menunjukkan bahwa 

penyandang disabilitas fisik memiliki harga diri rendah (Kristiani, 2011; Mushtaq 

& Akhouri, 2016). Sebagaimana Rogers dalam teorinya tentang self 

mengemukakan bahwa perbedaan antara keadaan diri ideal (ideal self) dengan diri 
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sebenarnya (actual self) akan membentuk ketidaksesuaian (incongruence). 

Semakin tinggi tingkat ketidaksesuaian maka semakin merasa terancam diri 

individu, mempengaruhi emosi, perilaku, hubungan dengan orang lain dan 

berpotensi merusak kualitas hidup (Stein, Leslie, & Nyamathi, 2002; Guindon, 

2010; Shaniya & Sharma, 2012; Unal, Emiroğlu, & Cengiz, 2016). Penyandang 

disabilitas fisik yang merasakan ancaman secara terus menerus setelah melakukan 

evaluasi diri akan mengkritik diri, menimbulkan evaluasi diri yang negatif dan 

mempengaruhi harga diri.  

Menanggapi pentingnya persoalan harga diri American Psychiatric 

Association (2013) mengidentifikasi harga diri rendah sebagai salah satu kriteria 

diagnostik dari 24 gangguan mental yang tertuang dalam Diagnostic and 

Statistical Manual of Mental Disorders 5th edition (DSM-V). Harga diri rendah 

yang dimiliki penyandang disabilitas berpotensi memunculkan berbagai perilaku 

maladaptif sehingga perlu mendapatkan penanganan. Salah satu bentuk 

penanganan yang dapat diberikan adalah dengan memberikan intervensi 

psikologis, selain sebagai usaha preventif pemberian intervensi juga dapat 

mengurangi gejala gangguan mental penyandang disabilitas fisik.   

Berbagai intervensi psikologis telah dikembangkan untuk meningkatkan 

harga diri diantaranya; terapi kognitif perilaku, konseling individu/kelompok, 

dukungan sosial, kebugaran fisik serta strategi spesifik yang digunakan terhadap 

populasi tertentu seperti terapi realitas, terapi fokus pada solusi, terapi naratif, seni 

kreatif, terapi permainan dan Eye-Movement Desensitization and Reprocessing 

(EMDR) yang dilakukan terhadap anak-anak (Wanders, Serra, & de Jongh, 2008; 
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Guindon, 2010). Meningkatkan harga diri juga dapat dilakukan dengan bersyukur 

karena melalui bersyukur seseorang dapat memiliki evaluasi diri yang positif 

(Emmons, 2007). Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa kebersyukuran 

memiliki hubungan yang positif terhadap harga diri (Strelan, 2007; Li, Zhang, Li, 

Li, & Ye, 2012; Kong, Ding, & Zhao, 2014). Orang yang bersyukur cenderung 

untuk mengapresiasi kebaikan hati orang lain yang telah berkontribusi terhadap 

kesejahteraannya (McCullough, Kilpatrick, Emmons, & Larson, 2001). Seiring 

waktu orang yang bersyukur mengembangkan emosi positif didalam dirinya, 

menekan emosi negatif yang membuat mereka merasa layak dan pantas dicintai, 

menjadi lebih menghargai diri dan menerima diri sebagai efek dari evaluasi diri 

yang positif (Toussaint & Friedman, 2009; Kashdan, Uswatte, & Julian, 2006; 

Wood, Joseph, & Maltby, 2009; Lin, 2015). 

Kebersyukuran dapat diartikan sebagai perasaan takjub, berterima kasih 

terhadap kehidupan. Kebersyukuran merupakan respon perasaan terhadap suatu 

pemberian, bentuk apresiasi setelah seseorang mendapatkan kebaikan dari orang 

lain (Emmons & Clumper, 2000), senada dengan pengetian tersebut McCullough, 

Tsang, & Emmons (2004) mendefinisikan kebersyukuran sebagai perasaan yang 

muncul secara tiba-tiba dikarenakan adanya penghargaan atau ganjaran. 

Kebersyukuran memiliki tiga unsur pembangun yaitu, kognitif, emosi dan 

perilaku (Emmons, 2007). Kebersyukuran sebagai pembangun kognitif adalah 

mengakui kebaikan hati atas keberkahan yang telah diterima serta fokus kepada 

sisi positif di dalam dirinya. Sebagai pembangun emosi, kebersyukuran dilakukan 

dengan mengubah respon emosi terhadap suatu peristiwa menjadi lebih bermakna 
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(McCullough, dkk., 2004). Emosi syukur dapat berupa perasaan takjub, 

penghargaan, kebahagiaan, dan berterima kasih atas anugerah yang diterima 

(Dewanto, 2014). Sebagai pembangun perilaku kebersyukuran dilakukan dengan 

melakukan balasan kebaikan kepada orang lain atas anugrah yang telah diterima. 

Objek dari rasa syukur yaitu Tuhan, orang lain, alam sekitar dan makhluk hidup 

lain (Emmons & McCullough, 2004).  

Kebersyukuran memiliki keterkaitan dengan berbagai hasil dari 

psikologi positif. Penelitian terhadap anak-anak menunjukkan bahwa apresiasi 

terhadap kemampuan dapat memicu rasa syukur. Penelitian Graham dan Barker 

(1990) dengan subjek 80 orang anak berusia 5-12 tahun yang dibagi menjadi 

empat kelompok dan diminta mengerjakan tugas. Hipotesisnya adalah anak yang 

mendapatkan bantuan dalam mengerjakan tugas akan lebih bersyukur namun hasil 

penelitian menunjukkan bahwa 8 dari 10 anak yang mengerjakan tugasnya secara 

mandiri merasa lebih bersyukur dibandingkan anak yang mendapatkan bantuan 

dalam mengerjakan tugas. Penelitan terhadap remaja hingga dewasa, Lai (2014) 

dengan subjek 108 orang berusia diatas 18 tahun melaporkan kondisi syukur yang 

dialami setiap harinya selama 21 hari akan meningkatkan rasa syukur, 

menurunkan emosi negatif dan kemudian meningkatkan kesejahteraan psikologis. 

Beberapa penelitian lainnya dilaporkan orang yang besyukur lebih memiliki 

kebahagiaan, kebanggaan serta harapan yang lebih besar, optimisme, suasana hati 

yang positif, kepuasan hidup, religiusitas, lebih sedikit mengalami iri hati dan 

depresi dibandingkan orang yang kurang bersyukur (Overwalle, Mervielde, & 

Schuyter, 1995; McCullough, Emmons, & Tsang, 2002). 
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Kebersyukuran seseorang dapat dipengaruhi oleh religiusitas. Rosmarin, 

Pirutinsky, Cohen, Galler, & Krumrei (2011) dalam penelitiannya membuktikan 

kebersyukuran secara konsisiten dipengaruhi oleh religiusitas, bahwa 

dibandingkan dengan orang yang bersyukur tanpa keyakinan tentang Tuhan, 

orang yang memiliki keyakinan terhadap Tuhan dan menjalankan ajaran agama 

secara konsisten dilaporkan memiliki kebersyukuran yang lebih tinggi. 

Religiusitas seseorang bahkan tidak hanya berdampak terhadap kebersyukuran 

diri pribadi tetapi juga terhadap kebersyukuran orang disekitarnya. Kraus, 

Desmond, & Palmer (2014) dalam penelitiannya mengemukakan orang yang 

memiliki teman yang religius lebih mungkin memiliki kebersyukuran 

dibandingnkan dengan orang yang tidak memiliki teman yang religius. Secara 

Faal orang yang bersyukur dengan dasar keyakinan terhadap Tuhan mengalami 

penebalan pada bagian kortex yaitu parietal, oksipital, lobus frontal di hemisfer 

kanan dan cuneus, precuneus di hemisfer kiri, penebalan tersebut dapat 

meningkatkan ketahanan terhadap gangguan depresi (Miller, Bansal, 

Wikramaratne, Hao, Tenke, Weissman, & Patterson, 2013). Temuan tersebut 

sejalan dengan penelitian Wood, Maltby, Gillett, Linley, & Joseph (2008) bahwa 

kebersyukuran mampu menurunkan tingkat depresi seseorang.        

Penelitan-penelitian lain telah membuktikan bahwa memiliki rasa syukur 

yang tinggi dapat membantu seseorang memiliki kepuasan dengan pengalaman 

hidup, optimisme, menurunkan afek negatif dan meningkatkan kesejahteraan 

penyandang disabilitas (Gilek, 2010; Froh, Sefick, & Emmons, 2008; Lai, 2014; 

Dewanto, 2014), meningkatkan emosi positif, perasaan sukses, perilaku sosial, 
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prososial, kepuasan hidup dan kualitas tidur, serta dilaporkan memiliki tingkat 

yang rendah terhadap stres, gejala depresi dan gejala-gejala fisik akibat depresi 

baik pada remaja awal  maupun orang dewasa (Wood, dkk., 2008; Seligman, 

Steen, Park, & Peterson, 2005; Emmons & McCullough, 2003; Jackowska, 

Brown, Ronaldson, & Steptoe, 2015; Peterson, Ruch, Beermann, Park, & 

Seligman, 2007), menguatkan hubungan sosial pada mahasiswa (Algoe, Haidt, & 

Gable, 2008), menurunkan kecemasan siswa SMA dalam menghadapi ujian 

Nasional (Mukhlis, 2014). 

Sejauh ini peneliti belum menemukan penelitian tentang pelatihan 

kebersyukuran dalam meningkatkan harga diri penyandang disabilitas fisik, 

sehingga menimbulkan sebuah pertanyaan apakah pelatihan kebersyukuran dapat 

meningkatkan harga diri penyandang disabilitas fisik di BBRSBD Prof. Dr. 

Soeharso Surakarta? 

Untuk menjawab pertanyaan tersebut peneliti akan melakukan 

serangkaian proses penelitian untuk menguji pengaruh pelatihan kebersyukuran 

sebagai salah satu intervensi psikologi dalam meningkatkan harga diri 

penyandang disabilitas fisik di BBRSBD Prof. Dr. Soeharso Surakarta. Penelitian 

ini akan mengadaptasi dan modifikasi modul pelatihan kebersyukuran yang 

dikembangkan oleh Mukhlis (2014). 
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 Rumusan Masalah B.

Harga diri yang rendah menjadi salah satu masalah yang dialami oleh 

penyandang disabilitas fisik di BBRSBD Prof. Dr. Soeharso Surakarta. Penelitan 

ini akan menggunakan pelatihan kebersyukuran untuk membantu meningkatkan 

harga diri penyandang disabilitas fisik di BBRSBD Prof. Dr. Soeharso Surakarta. 

Masalahnya adalah apakah pelatihan kebersyukuran efektif untuk meningkatkan 

harga diri penyandang disabilitas fisik di BBRSBD Prof. Dr. Soeharso Surakarta? 

 Tujuan Penelitan C.

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris pengaruh 

pelatihan kebersyukuran terhadap peningkatan harga diri penyandang disabilitas 

fisik di BBRSBD Prof. Dr. Soeharso Surakarta. 

 Manfaat Penelitian D.

1. Manfaat Teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan terhadap bidang 

psikologi klinis tentang kondisi psikologis yang dihadapi oleh penyandang 

disabilitas fisik di BBRSBD Prof. Dr. Soeharso Surakarta. 

b. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan ilmiah terhadap 

bidang psikologi klinis tentang efektifitas pelatihan kebersyukuran dalam 

meningkatkan harga diri penyandang disabilitas fisik. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Penelitian ini diharapkan secara praktis mampu membantu penyandang 

disabilitas fisik memperoleh wawasan mengenai pentingnya memiliki 

harga diri yang positif sebagai modal utama dalam mengidentifikasi diri. 

b. Penelitian ini diharapkan mampu membantu penyandang disabilitas fisik 

dalam merespon perilaku negatif lingkungan sosial melalui karakteristik 

diri sesuai dengan ciri harga diri tinggi. 

c. Penelitian ini diharapkan dapat mendorong peneliti-peneliti lain khususnya 

penelitian berbasis psikologi positif untuk memberikan hasil kajian yang 

lebih mendalam mengenai intervensi kebersyukuran mengingat banyaknya 

dampak psikologis yang ditimbulkan oleh kondisi disabilitas fisik. 

 Keaslian Penelitian E.

Berdasarkan telaah pustaka dan penelusuran penelitian terhadap kajian 

senada yang diketahui oleh peneliti, penelitian mengenai harga diri memang telah 

banyak dilakukan, diantaranya dapat dilihat pada tabel 1-5. 
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Tabel 1. Penelitian terdahulu 

No Peneliti Tujuan Alat Ukur Metode dan Subjek  Hasil 

1. Mushtaq & Akhouri 

(2016). 

Untuk mengetahui 

tingkat harga diri, 

kecemasan, stres dan 

depresi pada penyandang 

disabilitas fisik dan 

populasi normal. 

Depression, Anxiety, Stress 

Scale (DASS) dan Rosenberg 

Self-Esteem Scale (RSES) 

Kuantitatif dengan pendekatan 

komparatif. Menggunakan 50 

partisipan penyandang disabilitas 

fisik dan 50 partisipan normal. 

a. Penyandang disabilitas fisik memiliki tingkat 

toleransi yang rendah terhadap harga diri, tingkat 

kecemasan, stress, dan depresi yang tinggi 

dibandingkan populasi normal. 

b. Skor rata-rata harga diri penyandang disabilitas fisik 

adalah 10,2, jauh lebih kecil dari populasi normal 

yaitu 17,7 pada skala yang sama. Rendahnya tingkat 

harga diri penyandang disabilitas fisk disebabkan 

adanya rasa kehilangan kualitas diri (indadequate), 

perasaan bersalah, rasa malu, hambatan sosial, 

ketidakberdayaan, penolakan lingkungan, keramahan 

semu, dan lain-lain. Penyandang disabilitas fisik 

merasa tidak percaya diri dengan bentuk tubuh, 

kehilangan motivasi untuk bersaing dengan orang 

normal. 

c. Skor rata-rata depresi penyandang cacat fisik adalah 

18,5, jauh lebih banyak dari pada skor populasi 

normal yaitu 7,2. Demikian pula skor kecemasan 

penyandang disabilitas fisik 15,4, jauh lebih tinggi 

dari skor populasi normal yaitu 4,4. Skor stres 

penyadang disabilitas fisik adalah 26,8, jauh lebih 

tinggi dari rata-rata skor populasi normal yaitu 8,3 

pada skala yang sama. 

d. Tingginya tingkat depresi, kecemasan, dan stres pada 

penyandang disabilitas fisik disebabkan karena 

adanya ketidakberdayaan, keputusasaan, frustrasi, 

rasa ketergantungan, kehilangan, dan 

perubahan perilaku orang-orang disekitar mereka.  
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Tabel 2. Lanjutan penelitian terdahulu 

No Peneliti Tujuan Alat Ukur Metode dan Subjek  Hasil 

2. Lin (2015) 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk menguji 

hubungan antara 

rasa syukur, harga 

diri, depresi, dan 

keinginan bunuh 

diri di kalangan 

mahasiswa 

 

 

 

 

 

 

 

Inventory of Undergraduates’ 

gratitude (IUG), Rosenberg 

Self-Esteem Scale (RSES), 

Center for Epidemiologic 

Studies Depression (CESD), 

Positif anda Negative Suicide 

Ideation (PANSI) 

 

 

 

Kuantitatif dengan pendekatan 

korelasional. Teknik pengolahan 

data yang digunakan yaitu teknik 

Structural Equation Modeling 

(SEM) untuk melakukan analisis 

akurat terhadap beberapa variabel 

dan pengaruh timbal baliknya. 

Penelitian melibatkan 814 partisipan 

mahasiswa dengan rata-rata usia 

20,13 tahun. 

 

 

 

a. Berdasarkan hasil analisis model persamaan struktural 

ditemukan bahwa rasa syukur, harga diri, depresi, dan ide 

bunuh diri saling berkaitan antara satu dan lainnya. 

b. Rasa syukur memiliki efek langsung pada harga diri, 

depresi, dan ide bunuh diri individu. 

c. Rasa syukur memiliki efek langsung terhadap ide bunuh diri 

dan tidak langsung melalui harga diri dan depresi. 

d. Harga diri dan depresi merupakan mekanisme penting yang 

dapat menjelaskan bagaimana rasa syukur dapat 

berpengaruh terhadap ide bunuh diri individu. 

e. Harga diri memiliki efek langsung terhadap depresi 

individu. 

f. Efek rasa syukur terhadap ide bunuh diri jauh lebih banyak 

ditemukan melalui harga diri dibandingkan  melalui depresi. 

Artinya, dengan meningkatkan rasa syukur dan harga diri 

maka secara langsung dapat mengurangi ide bunuh diri dan 

selanjutnya dapat melindungi seseorang dari ide bunuh diri. 

 

3. Kong, dkk. 

(2014) 

Untuk menguji 

pengaruh dukungan 

sosial dan harga 

diri dalam 

hubungan antara 

rasa syukur dan 

kepuasan hidup di 

kalangan 

mahasiswa. 

Gratitude Questionnaire (GQ-

6), Multi-Dimensional Scale of 

Perceived Social Support 

(MSPSS), RSES, Satisfaction 

with Life Scale (SWLS). 

Kuantitatif dengan pendekatan 

korelasional. Model analisis 

penelitan menggunakan pendekatan 

dua langkah yaitu analisis model 

pengukuran dan analisis model 

struktural, bertujuan untuk 

menganalisis efek mediasi. 

Penelitian melibatkan 427 partisipan 

mahasiswa berusia 18-27 tahun. 

a. Analisis jalur menunjukkan bahwa dukungan sosial 

bertindak sebagai mediator penuh hubungan antara 

rasa syukur dan kepuasan hidup.  

b. Harga diri bukanlah mediator antara rasa syukur dan 

kepuasan hidup. Hal tersebut dikarenakan orang yang 

bersyukur cenderung merasakan dukungan sosial yang 

tinggi dari orang lain yang secara tidak langsung dapat 

meningkatkan harga diri. 

c. Harga diri lebih bertindak sebagai mediator antara dukungan 

sosial dan kepuasan hidup. 

d. Dukungan sosial adalah mediator antara rasa syukur dan 

harga diri. 
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Tabel 3. Lanjutan penelitian terdahulu 

No Peneliti Tujuan Alat ukur Metode dan Subjek  Hasil 

4. Hall & Tarrier 

(2003) 

Untuk mengevaluasi 

keefektifan intervensi 

kognitif-perilaku 

sederhana dalam 

meningkatkan harga diri 

pasien psikotik yang 

memiliki harga diri yang 

rendah 

Robson Self Concept 

Questionnaire (Robson 

SCQ), Positive and 

Negative Syndrome Scale 

(PANSS), Social 

Functioning Scale (SFS), 

dan Hospital Anxiety and 

Depression Scale (HADS). 

Kuantitatif dengan pendekatan 

eksperimen. Desain penelitian 

yang digunakan adalah 

randomized controlled trials 

(RCT) terhadap 25 pasien 

psikotik dengan rata-rata usia 

38 tahun. Individu dipilih 

secara random dan ditempatkan 

ke dalam kelompok eksperimen 

dan kelompok kontrol. 

Kelompok eksperimen diberi 

perlakuan kognitif-perilaku dan 

perlakuan biasa (perlakuan 

berupa obat neuroleptic dan 

pelayanan klinis, pemeriksaan   

rutin berupa manajemen 

kecemasan, kerajinan dan 

latihan kelompok) sedangkan 

kelompok kotrol hanya 

diberikan perlakuan biasa. 

Terapi diberikan setiap minggu 

selama 7 kali pertemuan 

  

a. Intervensi kognitif-perilaku mampu meningkatkan harga 

diri, hubungan sosial, dan penurunan simtom psikotik. 

b. Hasil skala Robson SCQ menunjukkan bahwa, skor rata-rata 

kelompok eksperimen berada diatas batas bawah skor harga 

diri sedang, artinya intervensi kognitif-perilaku mampu 

meningkatkan harga diri kelompok eksperimen dan bertahan 

setelah tiga bulan perlakuan diberikan (follow up). 

c. Adanya peningkatan pada aspek gejala negatif seperti 

motivasi buruk, emosional, dan penolakan sosial, juga 

peningkatan perbaikan hubungan sosial menjadi indikasi 

terjadinya peningkatan harga diri pada kelompok 

eksperimen. Individu merasa lebih bisa bersosialisasi 

dengan orang lain dan terlibat dalam kegiatan.  

d. Meskipun terdapat peningkatan harga diri pada aspek 

hubungan sosial, namun skala SFS menunjukkan fungsi 

sosial yang tidak signifikan, hal tersebut dapat terjadi 

mengingat pasien yang digunakan dalam penelitian 

merupakan pasien rawat inap 

e. Terdapat penurunan simtom psikotik yang terlihat dari 

penurunan skor skala PANSS pada kelompok eksperimen 

setelah mendapat perlakuan. 

f. Intervensi kognitif-perilaku secara tidak langsung juga 

mendukung kepatuhan terhadap pengobatan farmakologi 

meskipun tingkat kepatuhan tidak dikendalikan ataupun 

diukur dalam penelitian ini, namun hal tersebut dapat 

terlihat dari kemauan kelompok eksperimen untuk 

memasukkan pengobatan farmakologi dalam rencan mereka 

agar tetap sehat. 
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Tabel 4. Lanjutan penelitian terdahulu 

No Peneliti Tujuan Alat ukur Metode dan Subjek  Hasil 

5. Hughes, dkk. 

(2008) 

Untuk meningkatkan 

harga diri wanita 

penyandang disabiitas 

fisik melalui intervensi 

kelompok harga diri.  

RSES, Hudson Index of 

Self-Esteem (HISE), 

Generalized Self-Efficacy 

Scale (GSES), Social 

Connectedness Scale 

(SCS), Center for 

Epidemiologic Studies 

Depression 

Scale–10 (CESDS-10). 

Kuantitatif dengan pendekatan 

eksperimen. Rancangan yang 

digunakan adalah pretest-

posttest control group design 

dengan metode random 

assignment terhadap 102 

partisipan wanita penyandang 

disabilitas dengan rata-rata usia 

48,29 tahun.  Intervensi 

diberikan selama enam minggu 

dalam bentuk aktifitas 

kelompok dengan durasi 12 jam 

setiap minggunya dan isi materi 

antara lain; psikoedukasi, 

penugasan dan pelatihan 

kognitif-perilaku, dukungan 

dari anggota kelompok dan 

menetapkan tujuan.  

 

 

a. Intervensi kelompok harga diri secara signifikan mampu 

meningkatkan harga diri kelompok eksperimen. 

b. Terdapat perbedaan skor harga diri pada kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol pada kedua alat ukur 

yang digunakan. Kelompok eksperimen mengalami 

kenaikan skor rata-rata 3,43 poin dan kelompok kontrol 0,03 

poin pada skala RSES serta kenaikan pada skala HISE 8,17 

poin kelompok eksperimen dan 0,78 kelompok kontrol. 

c. Intervensi kelompok harga diri juga mampu menurunkan 

simptom depresi meskipun tidak terlalu signifikan. 

Penurunan simptom depresi terlihat pada gejala harga diri 

yang meningkat. 

d. Hubungan sosial tidak dapat ditingkatkan melalui intervensi 

kelompok harga diri. 

e. Intervensi kelompok harga diri mampu meningkatkan 

efikasi diri pada kelompok eksperimen. Efikasi diri juga 

ditemukan sebagai mediator antara efek intervensi terhadap 

harga diri. 

f. Desain penelitian yang digunakan memberikan batasan 

terhadap penelitian dalam menemukan urutan kejadian antar 

pengukuran. 
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Tabel 5. Lanjutan penelitian terdahulu 

No Peneliti Tujuan Alat Ukur Metode dan Subjek  Hasil 

6. Marwati (2013) 

 

 

 

 

 

 

Untuk membuktikan 

secara empiris pengaruh 

pelatihan berpikir optimis 

dalam meningkatkan 

harga diri remaja yang 

tinggal di panti asuhan. 

 

 

 

 

Coopersmith Self-Esteem 

Inventory (CSEI), 

obesevasi, dan wawancara   

 

 

 

Kuantitatif dengan pendekatan 

eksperimen. Menggunakan desain 

Pretest-Posttes Control Group 

design terhadap 20 partisipan yang 

terbagi atas 10 kelompok 

eksperimen dan 10 kelompok 

kontrol dan dipilih dengan metode 

random assignment. Pelatihan 

dilakukan dalam satu kali 

pertemuan, menggunakan 7 sesi 

dengan durasi 285 menit. Metode 

yang digunakan adalah ceramah, 

diskusi, latihan, dan permainan 

a. Pelatihan berpikir optimis sangat efektif dalam 

meningkatkan harga diri remaja yang tinggal di panti 

asuhan 

b. kelompok eksperimen mengalami peningkatan harga 

diri dari kategori agak rendah menjadi agak tinggi dan 

bertahan hingga dua minggu kemudian saat follow up, 

sedangkan partisipan kontrol tidak mengalami 

peningkatan harga diri. 

     

 

 

7. Indraswari    

(2012) 

Untuk mengetahui apakah 

modifikasi kognitif 

perilaku dapat 

meningkatkan harga diri 

melalui teknik 

restrukturisasi kognitif, 

visualisasi, dan 

memperbaiki penampilan 

diri.  

RSES, daftar cek perilaku 

(karakteristik harga diri 

rendah), dan wawancara 

Kualitatif dengan dengan 

pendekatan eksperimen. 

Menggunakan desain single case 

design terhadap remaja berusia 14 

tahun. Intervensi dilakukan selama 

tujuh sesi dengan jarak 

semunggu/sesi, masing-masing sesi 

berdurasi 1,5-2 jam. Rentang waktu 

yang cukup lama antar sesi 

dilakukan agar partisipan memiliki 

waktu yang lebih banyak dalam 

menerapkan materi yang diberikan.  

a. Intervensi modifikasi kognitif-perilaku dengan teknik 

restrukturisasi, visualisasi, dan memperbaiki 

penampilan diri efektif dalam meningkatkan harga diri 

partisipan. 

b. Partisipan penelitian mengalami peningkatan skor 

RSES dari 22 (rendah) menjadi (28) sedang. 

c. Peningkatan harga diri juga terlihat pada daftar cek 

perilaku partisipan, sebelum intervensi partisipan 

memiliki skor 2.6 (berada diatas median 2,5), 

sedangkan setelah intervensi memiliki skor 2,1. 

d. Peningkatan harga diri juga terihat pada wawancara 

sebelum dan setelah intervensi. Partisipan mengalami 

peningkatan dalam deskripsi diri, pengungkapan 

tujuan hidup, usaha, dan pembinaan hubungan sosial  
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Ketujuh penelitian terdahulu mengangkat masalah harga diri. Lima 

diantaranya menggunakan orang normal sebagai partisipan penelitian, sedangkan 

dua lainnya menggunakan penyandang disabilitas fisik. Hasil penelitian terdahulu 

menunjukkan adanya masalah harga diri baik terhadap remaja maupun dewasa. 

Penelitian yang diajukan memiliki beberapa persamaan dengan penelitan 

terdahulu, antara lain terletak pada variabel harga diri yang diukur, rancangan 

kuantitatif dengan pendekatan eksperimen, penggunaan rancangan pretest-posttest 

control group design, penggunaan metode random assignment dalam pembagian 

kelompok partisipan, dan partisipan penelitian yaitu penyandang disabilitas fisik. 

Namun, penelitian ini juga memiliki perbedaan yang terletak pada variabel bebas 

(kebersyukuran), fokus penelitian, tujuan penelitian, dan orientasi penelitan. 

Penelitian ini memfokuskan pada dua variabel, yaitu variabel bebas (pelatihan 

kebersyukuran) dan variabel tergantung (harga diri) yang dipasangkan secara 

bersamaan. Tujuan penelitian ini adalah membuktikan secara empiris pengaruh 

pelatihan kebersyukuran terhadap peningkatan harga diri penyandang disabilitas 

fisik. Orientasi penelitan ini menggunakan BBRSBD Prof. Dr. Soeharso Surakarta 

sebagai tempat penelitan. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan 

bahwa penelitian ini menunjukkan keaslian dibandingkan dengan penelitian 

terdahulu dan dapat dipertanggungjawabkan. 


