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PENGARUH PELATIHAN KORIFAD UNTUK MENINGKATKAN 

RESILIENSI REMAJA DI PANTI ASUHAN 

 

Abstrak 

 

Remaja yang tinggal di panti asuhan lebih rentan mengalami berbagai macam 

tekanan dan permasalahan, memiliki tingkat stres dan depresi yang lebih tinggi. 

Hal tersebut disebabkan salah satunya karena remaja di panti asuhan memiliki 

resiliensi yang lebih rendah. Resiliensi dipengaruhi oleh beberapa faktor salah 

satu diantaranya adalah konsep diri. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui pengaruh pelatihan KORIFAD untuk meningkatkan resiiensi remaja 

di panti asuhan. Pelatihan KORIFAD ini adalah singkatan dari Pelatihan Konsep 

Diri yang  disusun oleh peneliti Infantri Diah. Penelitian ini adalah penelitian 

kuantitatif eksperimen dengan rancangan eksperimen pretest posttest control 

group design.  Uji Wilxocon diperoleh hasil uji statistik sebelum dan sesudah 

pelatihan pada kelompok eksperimen diperoleh nilai Z hitung sebesar -2,524 dan 

probabilitas (p) signifikansi 0,012, oleh karena probabilitas (p) lebih kecil dari α = 

0,05, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat peningkatan resiliensi antara 

sebelum dan sesudah diberikan pelatihan pada kelompok eksperimen. Hal ini 

berarti, pelatihan KORIFAD berpengaruh dalam meningkatkan resiliensi remaja 

yang tinggal di panti asuhan. 

 

Kata Kunci : resiliensi, remaja panti asuhan, pelatihan konsep diri. 

 

 

Adolescents living in orphanages are more prone to experiencing various kinds of 

stresses and problems, have higher levels of stress and depression. This is one of 

which because adolescents in the orphanage have low resilience. Resilience is 

influenced by several factors, one of which are self concept. The purpose of this 

study is to determine KORIFAD training to improve resilience on adolescence 

orphanage. This research is a experimental quantitative research with pretest 

posttest control group design.  KORIFAD training stand for Self Concept Training 

by Infantri Diah in Indonesian. Wilxocon test obtained statistical test results 

before and after training in the experimental group obtained a calculated Z value 

of -2.524 and a significance probability (p) of 0.012, because the probability (p) is 

smaller than = 0.05, it can be concluded that there is an increase in resilience 

between before and after being given training in the experimental group. This 

means that KORIFAD training has an effect on increasing the resilience of 

adolescents living in orphanages. 

 

Keywords : resilience, adolescence orphanage, self concept training. 
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1. PENDAHULUAN 

Jumlah anak-anak hingga remaja yang tinggal di panti asuhan di Indonesia  

semakin meningkat setiap tahunnya. Hal ini  seperti tercantum dalam Kebijakan 

Kesejahteraan dan Perlingdungan Anak Dirjen Rehabilitasi Sosial Kemensos Edi 

Suharto (Mulia, 2013) mengatakan bahwa jumlah anak yang tinggal di panti 

asuhan ada sebanyak 225.750 dan meningkat hingga 315.000 jiwa. Sementara itu, 

jumlah panti asuhan di seluruh Indonesia sekitar 5250 dan meningkat hingga 

8.610 unit. Meningkatnya jumlah anak-anak yang ada di panti asuhan  menjadi 

catatan tersendiri bagi kesejahteraan dan kondisi psikologis anak-anak yang 

berada di panti asuhan yang mana anak-anak hingga remaja masih membutuhkan 

orang tua dan keluarga sebagai pendidik yang utama namun mereka justru 

memiliki keadaan yang tidak seharusnya dalam pengasuhan. Dalam sebuah 

penelitian (Nafisah, 2018) yang meneliti tentang arti kehidupan anak asuh di panti 

asuhan yang berawal dari sebuah fenomena bahwa remaja asuh memiliki 

perubahan kondisi mental dan psikologis masalah kehidupan karena ditinggalkan 

orang tua sehingga memiliki arti hidup yang rendah dan belum memiliki arahan 

dalam mengenali diri. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa makna hidup 

remaja asuh yang tinggal di panti asuhan diantaranya pertama, nilai kreatif yang 

direalisasikan dengan mengikuti kegiatan remaja sepeerti kegiatan ekstrakulikuler. 

Kedua, nilai apresiasi yang diperoleh dari dukungan yang diperoleh dari keluarga 

dan wali asuh. Ketiga, nilai sikap yang diwujudkan dalam tanggung jawab atas 

sikap yang dilakukan dan menikmati kebersamaan dengan keluarga asuh. Oleh 

karena itu, dalam penelitian ini sangat menyarankan pentingnya bagi remaja untuk 

mengenali dan memahami karakter masing-masing anak untuk lebih 

mempermudah meningkatkan arti hidup  yang lebih tinggi. Remaja yang tidak 

berhasil menemukan dan memenuhi makna hidupnya biasanya menimbulkan 

semacam frustasi eksistensial dimana individu merasa tidak mampu lagi 

mengatasi masalah-masalah persoalan secara efisien, merasa hampa, tidak 

bersemangat dan merasa tidak memiliki tujuan hidup (Bastaman, 2007). 

Masa Remaja adalah masa yang penuh dengan gejolak dan emosi. Masa 

pencarian jati diri, ingin diakui dan perasaan menggebu ingin mencoba sesuatu 
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yang baru. Masa pencarian jati diri inilah remaja berkembang kearah 

individualitas yang mantap, dan tetap menghayati sebagai pribadi diri sendiri  

(Sarwono, 2012 ). Menurut Erikson (Amini & Jafari, n.d., 2012) tugas pokok 

masa remaja adalah pembentukan identitas dirinya. Remaja memperoleh banyak 

informasi dan nilai-nilai yang menarik yang ingin dimilikinya yaitu melalui 

lingkungan di masyarakat yang meliputi keluarga, sekolah, kontak dengan teman-

teman sebaya, dan lingkungan yang berlainan. Dengan nilai-nilai yang 

dimilikinya, remaja mampu membentuk suatu konsep yang ada pada dirinya.  

Namun tidak semua remaja mampu membentuk jati dirinya secara baik. Terdapat 

kemungkinan bahwa pembentukan jati diri remaja yang tinggal bersama orang tua 

dan remaja yang tinggal di panti asuhan tidak sama. Remaja yang tinggal di panti 

asuhan mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari pengasuh sebagai orang tua 

pengganti, dan saudara sesama penghuni panti, disamping teman sebaya yang 

tinggal disekitar panti atau teman sekolahnya. Untuk membantu melewati tugas-

tugas perkembangan remaja, mereka membutuhkan keluarga yang utuh, karena 

tugas perkembangan pada masa remaja menuntut perubahan besar dalam sikap 

dan perilaku nantinya.  

Keluarga merupakan lingkungan utama yang penting dalam setiap individu 

khususnya remaja, dimana hubungan manusia yang paling intensif dan paling 

awal terjadi (Lestari, 2012). Keluarga pada hakekatnya merupakan  satuan terkecil 

sebagai inti dari suatu sistem sosial yang ada dimasyarakat. Tugas orang tua pun 

kemudian bertambah yang semula berfokus pada mencukupi kebutuhan dasar 

anak dan melatihnya dengan ketrampilan hidup yang mendasar menjadi 

memberikan yang terbaik bagi kebutuhan material anak, memenuhi kebutuhan 

emosi dan psikologis anak serta menyediakan kesempatan untuk menempuh 

pendidikan yang terbaik (Lestari, 2012). Hal ini menjadi hal yang berbeda ketika 

remaja yang harus tinggal di panti asuhan kurang merasakan peran keluarga yang 

semestinya.   Walaupun demikian terdapat dampak positif bagi remaja yang 

tinggal di panti asuhan menurut penelitian yang dilakukan oleh Kemensos dalam 

Permensos (2011) tinggal di panti asuhan lebih menyenangkan dari sisi kehidupan 

karena memiliki banyak teman dan kebutuhan material anak lebih terjamin. 
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Peran sebagai pengasuh tentu saja bukan hal yang mudah dalam 

membimbing dan menerapkan pola asuh yang tepat. Pengasuh harus memiliki 

kesabaran dan ketrampilan  dalam membagi kasih sayangnya kepada anak-anak 

asuhnya di dalam panti asuhan. Hal ini tentu menjadi sebuah tantangan bagi 

seorang pengasuh.  Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Pusat Penelitian 

Kependudukan, LPPM UNS bekerja sama dengan UNICEF (2009) berusaha 

memberikan gambaran mengenai pola pengasuhan anak di panti asuhan di kota 

Solo. Kurangnya perhatian, perawatan, dan afeksi secara individual yang dialami 

anak panti asuhan karena lembaga cenderung memperlakukan anak secara 

seragam menyebabkan anak kehilangan kesempatan untuk berelasi dan terikat 

dengan figur orang tua, khususnya pada masa perkembangan awal anak. Banyak 

lembaga yang tidak memberikan stimulasi dan kegiatan yang berguna bagi anak 

sehingga hak anak untuk memperoleh kesenangan, bermain dan rekreasi sesuai 

usianya tidak terpenuhi. Kurangnya stimulasi tersebut menghambat 

perkembangan motorik, intelektual juga sosial anak hingga menjadi remaja. 

Berdasarkan hasil sebuah wawancara dengan kepala pengasuh di salah satu 

panti asuhan di surakarta yaitu panti asuhan yang memiliki anak asuh sebanyak 60 

anak asuh menyatakan bahwa kendala terbesar sebagai seorang pengasuh di panti 

asuhan Nur Hidayah adalah cara menerapkan pengasuhan yang tepat sesuai 

dengan karakter masing-masing anak asuh yang mana karakter setiap anak asuh 

sangatlah berbeda antara anak satu dengan anak yang lain. Hal ini menjadi suatu 

tantangan yang harus dihadapi pengasuh di panti asuhan tersebut dalam 

membimbing anak-anak asuhnya. Pengasuh di dalam panti asuhan bukanlah 

manusia yang sempurna tentu saja juga memiliki permasalahan di dalam 

perjalanan hidupnya. Namun hal itu haruslah berjalan secara bersamaan seiring 

dalam membimbing dan mengasuh anak-anak asuh di panti asuhan. Berdasarkan 

hasil wawancara diatas, peneliti memberikan sebuah kuesioner tertutup dan 

terbuka kepada 60 anak asuh remaja untuk mengetahui kondisi psikologis dan 

permasalahan apa saja yang dialami remaja di panti asuhan tersebut. Hasil 

kuesioner tersebut menyampaikan hasil data secara kuantitatif mengenai seberapa 

besar remaja di panti asuhan tersebut mengenali dirinya dan mengenai masalah 
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psikologis yang sedang dialami serta perasaan yang dialami saat ini. Dari 60 

kuesioner yang disebar, hanya 55 kuesioner yang diisi. 

Berdasarkan 55 kuesioner tertutup dan terbuka yang telah diisi tersebut, 

didapatkan data awal pada kondisi remaja panti asuhan. Hasil dari pertanyaan 

terbuka mengenai masalah psikologis yang dialami sekarang, menyimpulkan 

bahwa permasalahan psikologis yang dialami  remaja di panti asuhan tersebut 

sangat bervariasi 51% belum mampu mengenali diri dan potensi yang dimiliki, 

20% kurang memiliki teman, 35% susah bersosialisasi,60% tidak percaya diri 

lebih inferior, malu, memiliki masalah  dengan teman-teman di sekolah, selalu 

memikirkan kekurangan, 64% rindu keluarga, dan selalu merasa gagal. Perasaan 

yang dialami pada saat ini sebagian besar menjawab dengan bervariasi. Hampir 

70% merasakan perasaan yang negatif seperti galau, sedih, rapuh, sepi, bimbang, 

bingung, capek, marah, kecewa, gundah, rindu keluarga, kurang bahagia, bosan, 

dan berubah-ubah. Berdasarkan hasil kesimpulan dari pertanyaan terbuka tersebut 

kemudian diajukan beberapa pertanyaan tertutup kepada remaja di panti asuhan 

tersebut. Hasil dari pertanyaan tertutup didapatkan data awal sebagai berikut : 

Tabel 1. Hasil Kuesioner Data Awal 

No. Pernyataan Jumlah (%) 

1. Belum dan sedikit mengenali diri 28 51% 

2. Cemas bila teman mengetahui 

kekurangan diri 

25 45% 

3. Selalu menyesali kekurangan yang 

dimiliki 

31 56% 

4. Komunikasi orang tua kurang terjalin 25 45% 

5. Sulit bergaul dengan teman baru 23 42% 

6. Kurang percaya diri, malu, inferior 33 60% 

 

 Berdasarkan hasil pada data awal tersebut di atas beberapa perilaku pada 

remaja di panti asuhan tersebut menyimpulkan adanya perilaku yang mengarah 

pada resiliensi remaja yang rendah. Menurut  Reivich ( 2002) menjabarkan bahwa 

ciri-ciri remaja yang memiliki resiliensi rendah adalah merasa tidak puas dengan 

dirinya, lebih sering memiliki perasaan yang negatif (sedih, marah, kecewa), 

selalu merasa gagal, sulit untuk berinteraksi dengan orang lain, kurang percaya 

diri, dan pesimis.  Resiliensi mengantarkan remaja untuk dapat memahami cara 
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dan alasan seseorang tersebut berpikir tentang tindakannya. Hal tersebut menjadi 

alasan kemampuan resiliensi remaja yang tinggal di panti asuhan harus 

dikembangkan dengan sangat baik. Faktor protektif resiliensi terdiri dari faktor 

protektif internal dan eksternal. Faktor internal yang ada dalam diri subjek adalah, 

subjek memiliki perasaan dicintai dan mampu mencintai orang lain, subjek 

mampu berempati, dan memiliki keyakinan dan harapan yang besar akan 

kehidupannya di masa yang akan datang (Swastika, 2009). Faktor protektif yang 

disebutkan oleh Zolkoski dan Bullock (2012) antara lain karakteristik individu 

yang meliputi regulasi diri dan konsep diri, kondisi keluarga, dan dukungan 

masyarakat. Beberapa penelitian mendukung bahwa pandangan remaja tentang 

diri dan identitasnya merupakan salah satu faktor yang memiliki peran dalam 

pencapaian resiliensi (Zolkoski & Bullock, 2012; Beardslee & Podorefsky, 1988; 

Werner, 2005).Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut (Beardslee & 

Podorefsky, 1988; Chen & George, Werner, 2005; Crawford, Rutter, 2006; 

Zolkoski & Bullock, 2012) dapat diketahui bahwa pencapaian resiliensi didukung 

oleh proses pembentukan konsep diri.  

Menurut Burn (1993) konsep diri merupakan suatu bentuk kesadaran, 

persepsi kognitif dan evaluasi individu terhadap dirinya sendiri. Menurut Calhoun 

dan Acocella (1990), konsep diri adalah gambaran mental individu tentang dirinya 

sendiri, segala yang terlintas di pikiran tentang “saya”, yang terangkum dalam 

pengetahuan, pengharapan, dan penilaian tentang diri. Konsep diri terbentuk dari 

interaksi antara manusia dengan lingkungannya yaitu orangtua, teman sebaya, dan 

masyarakat sebagai sumber informasi (Calhoun & Acocella, 1990). Menurut 

Calhoun dan Accocella (1990), individu yang memiliki konsep diri positif akan 

merancang tujuannya sesuai realitas, yaitu tujuan yang memiliki kemungkinan 

besar untuk tercapai, mampu menghadapi kehidupan di depannya serta 

menganggap bahwa hidup adalah sebuah penemuan. Individu yang memiliki 

konsep diri positif cenderung adaptif karena mampu terbuka terhadap pengalaman 

dan realitas yang baik dan yang buruk bukan sebagai ancaman, dan kemudian 

ditanggapi secara fleksibel. Respon positif terhadap situasi baru, kemampuan 

adaptasi terhadap stres, dan pandangan positif tentang kehidupan inilah yang 



7 

 

menjadi faktor protektif resiliensi pada lingkup internal (Garmezy, 1985; Masten, 

1990). Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rineksa (2017) 

yang melakukan penelitian tentang pengaruh konsep diri terhadap resiliensi 

remaja yang berada di panti asuhan. Hasilnya adalah penelitian tersebut 

membuktikan bahwa ada korelasi yang signifikan antara peningkatan konsep diri 

pada remaja dengan peningkatan resiliensi yang ada pada diri remaja tersebut.. 

Sehingga dari hasil penelitian tersebut diharapkan pelatihan melalui konsep diri 

mampu meningkatkan resiliensi secara signifikan melalui pelatihan konsep diri. 

Pelatihan  konsep diri ini disusun berdasarkan  komponen berupa 

pengetahuan diri, pengharapan diri dan penilaian diri. Diharapkan aspek-aspek 

tersebut dapat mewakili diri remaja secara lengkap dalam pembentukan jati diri 

remaja, sehingga remaja mampu meningkatkan resiliensi secara positif, menyukai 

dirinya, serta memahami apa yang ia kerjakan beserta tujuannya. Oleh karena itu 

pelatihan konsep diri  menyentuh ketiga komponen tersebut, karena pada dasarnya 

konsep diri dapat berubah menyesuaikan dengan cara individu merespon 

pengalaman. Melalui pengalaman diperoleh, individu akan lebih terbuka untuk 

mengubah nilai- nilai dan mengubah konsep dirinya (Salehyan, 2013). 

Selanjutnya pelatihan konsep diri ini diberi nama KORIFAD yaitu pelatihan 

konsep diri yang disusun oleh peneliti Infantri Diah. Dari uraian di atas maka 

peneliti memilih judul “Pengaruh KORIFAD terhadap Resiliensi Remaja di 

Panti Asuhan” 

  

2. METODE 

Dalam metode quasi eksperimental menggunakan jenis desain pretest-posttest 

control group design maka terdapat dua kelompok yaitu kelompok eksperimen 

dan kelompok kontrol, setiap kelompok diberikan pretest untuk mengetahui 

keadaan awal (Seniati, 2017), kemudian diberikan  perlakuan  berupa  pelatihan 

KORIFAD untuk kelompok eksperimen yang merupakan variabel terikat sehingga 

akan dilihat pengaruhnya yaitu pengaruh pelatihan tersebut terhadap resiliensi 
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remaja di panti asuhan, sedangkan kelompok kontrol tidak diberikan perlakuan 

pelatihan KORIFAD. Rancangan eksperimen dapat dilihat pada tabel 1: 

Tabel 2. Desain Eksperimen 

 Kelompok Pretest  Perlakuan  Posttest 

 
(KE) O1 → X → O2 

(KK) O3 → ---- → O4 

 

Subjek penelitian ini adalah remaja yang tinggal di panti asuhan yang 

berusia 12 tahun hingga 19 tahun dengan kategori skor resiliensi sedang. 

Perekrutan subjek penelitian dilakukan dengan cara melakukan screening 

sejumlah 60 remaja yang tinggal di panti asuhan. Seluruhnya ada 27 remaja yang 

tergolong kategori sedang dan kemudian peneliti menghubungi masing-masing 

subjek untuk mengikuti pelatihan, selanjutnya hanya 15 remaja sesuai kriteria 

yang bersedia ikut serta dalam pelatihan, kemudian peneliti meminta subjek untuk 

mengisi informed consent sebagai bentuk persetujuan keterlibatan subjek hingga 

akhir penelitian dilaksanakan. Kemudian, bagi subjek yang terpilih, dibagi 

menjadi dua kelompok yaitu 8 remaja kelompok eksperimen dan 7 remaja 

kelompok kontrol. Alat ukur yang akan digunakan pada penelitian ini 

menggunakan skala resiliensi modifikasi skala yang dibuat oleh Khairunnisa 

(2017) dengan menggunakan teori dan aspek-aspek dari Reivich dan Shatte 

(2002). Setelah itu dilakukan uji validitas dengan kriteria suatu item dianggap 

valid jika nilai  V = 0,75, dengan p = 0,040 untuk jumlah rater expert judgement 8 

orang (Aiken, 1985). Reliabilitas skala resiliensi diukur menggunakan reliabilitas 

Cronbach’sAlpha dan didapatkan nilai sebesar 0,834 sehingga skala ini reliabel 

untuk dipakai dalam pengukuran resiliensi remaja.  

 Pelatihan KORIFAD adalah singkatan dari Konsep Diri Infantri Diah yaitu 

pelatihan membangun konsep diri yang positif yang disusun oleh peneliti Infantri 

Diah. Pelatihan ini adalah suatu jenis kegiatan yang mengadaptasi teknik terapi 

cognitive behavior (kognitif-perilaku) yang dikembangkan oleh Allbert Ellis yang 

digunakan untuk meningkatkan konsep diri remaja. Pelatihan ini diberikan kepada 

remaja di panti asuhan dengan berdasar pada aspek-aspek konsep diri dari 
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Calhoun & Acocella (1995) yang terdiri dari pengetahuan diri, pengharapan diri, 

penilaian diri. 

 Analisis  kuantitatif dilakukan melalui skor resiliensi menggunakan uji 

Mann Whitney-U, untuk  mengetahui  apakah  ada  perbedaan  antara  tingkat  

resiliensi  sebelum  dan sesudah  pelatihan KORIFAD.  

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil pengambilan data dilapangan mengenai sebaran rerata skor resiliensi pada 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol adalah sebagai berikut : 

Tabel 3. Tabulasi Skor Resiliensi Subjek Penelitian 

Kelompok Subjek 

Waktu Pengukuran Gainscore 

Pretest Posttest  

Skor Kategori Skor Kategori  

Eksperimen 

GC 67 Sedang 70 Sedang +3 

NF 65 Sedang 78 Tinggi +13 

KH 74 Sedang 90 Tinggi +16 

ED 56 Sedang 65 Sedang +9 

LL 67 Sedang 72 Sedang +5 

HF 67 Sedang 74 Sedang +7 

AA 73 Sedang 79 Tinggi +6 

LM 72 Sedang 77 Tinggi +5 

Mean = 67,63 Mean = 75,63  

  

Kontrol 

AK 65 Sedang 64 Sedang -1 

AR 62 Sedang 63 Sedang +1 

WN 72 Sedang 73 Sedang +1 

IJ 73 Sedang 68 Sedang -5 

AP 71 Sedang 63 Sedang -8 

KJ 73 Sedang 72 Sedang -1 

FK 72 Sedang 71 Sedang -1 

Mean = 69,7  Mean = 67,7  

 

  Berdasarkan hasil uji hipotesis yang dilakukan menunjukkan bahwa 

hipotesis yang menyatakan ada perbedaan peningkatan resiliensi yang signifikan 

pada kelompok eksperimen yang telah diberi pelatihan KORIFAD dibandingkan 

dengan kelompok kontrol. Hal ini dapat dilihat pada hasil analisis dengan 
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menggunakan teknik analisis uji Mann Whitney U di mana z hitung -2,261 dan 

probabilitas (p) 0,024 lebih kecil dari α = 0,05. 

Sedangkan untuk uji Wilxocon diperoleh hasil uji statistik sebelum dan 

sesudah pelatihan pada kelompok eksperimen diperoleh nilai Z hitung sebesar -

2,524 dan probabilitas (p) signifikansi 0,012, oleh karena probabilitas (p) lebih 

kecil dari α = 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat peningkatan resiliensi 

antara sebelum dan sesudah diberikan pelatihan pada kelompok eksperimen. Hal 

ini berarti, pelatihan KORIFAD berpengaruh dalam meningkatkan resiliensi 

remaja yang tinggal di panti asuhan. Dan untuk uji Wilxocon statistik sebelum 

dan sesudah pelatihan pada kelompok kontrol hasil uji statistik diperoleh nilai Z 

hitung sebesar -1,725 dan probabilitas (p) sebesar 0,084, oleh karena probabilitas 

lebih besar dari α = 0,05, maka artinya tidak ada peningkatan resiliensi pada 

kelompok kontrol pada saat posttest. Uji beda ini dilakukan pada kelompok 

kontrol untuk menguatkan uji hipotesis pada kelompok eksperimen, dimana 

pelatihan KORIFAD berpengaruh dalam meningkatkan resiliensi remaja yang 

tinggal di panti asuhan. 

Faktor protektif resiliensi terdiri dari faktor protektif internal dan eksternal. 

Faktor internal yang ada dalam diri subjek adalah, subjek memiliki perasaan 

dicintai dan mampu mencintai orang lain, subjek mampu berempati, dan memiliki 

keyakinan dan harapan yang besar akan kehidupannya di masa yang akan datang 

(Swastika, 2009). Faktor protektif yang disebutkan oleh Zolkoski dan Bullock 

(2012) antara lain karakteristik individu yang meliputi regulasi diri dan konsep 

diri, kondisi keluarga, dan dukungan masyarakat. Sejalan dengan hal itu, 

Richmond dkk. (dalam Wagnaild & Young, 1993) menyatakan bahwa resiliensi 

dapat dipengaruhi kedisiplinan diri, rasa ingin tahu, harga diri, dan konsep diri. 

Beberapa penelitian mendukung bahwa pandangan remaja tentang diri dan 

identitasnya merupakan salah satu faktor yang memiliki peran dalam pencapaian 

resiliensi (Zolkoski & Bullock, 2012; Beardslee & Podorefsky, 1988; Werner, 

2005).Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut (Beardslee & Podorefsky, 1988; 

Chen & George, Werner, 2005; Crawford, Rutter, 2006; Zolkoski & Bullock, 

2012) dapat diketahui bahwa pencapaian resiliensi didukung oleh proses 
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pembentukan konsep diri. Menurut Calhoun dan Acocella (1990), konsep diri 

adalah gambaran mental individu tentang dirinya sendiri, segala yang terlintas di 

pikiran tentang “saya”, yang terangkum dalam pengetahuan, pengharapan, dan 

penilaian tentang diri. Konsep diri terbentuk dari interaksi antara manusia dengan 

lingkungannya yaitu orangtua, teman sebaya, dan masyarakat sebagai sumber 

informasi (Calhoun & Acocella, 1990). Menurut Calhoun dan Accocella (1990), 

individu yang memiliki konsep diri positif akan merancang tujuannya sesuai 

realitas, yaitu tujuan yang memiliki kemungkinan besar untuk tercapai, mampu 

menghadapi kehidupan di depannya serta menganggap bahwa hidup adalah 

sebuah penemuan. Individu yang memiliki konsep diri positif cenderung adaptif 

karena mampu terbuka terhadap pengalaman dan realitas yang baik dan yang 

buruk bukan sebagai ancaman, dan kemudian ditanggapi secara fleksibel. Respon 

positif terhadap situasi baru, kemampuan adaptasi terhadap stres, dan pandangan 

positif tentang kehidupan inilah yang menjadi faktor protektif resiliensi pada 

lingkup internal (Garmezy, 1985; Masten, 1990). Hal ini sesuai dengan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Rineksa (2017) yang melakukan penelitian tentang 

pengaruh konsep diri terhadap resiliensi remaja yang berada di panti asuhan. 

Hasilnya adalah penelitian tersebut membuktikan bahwa ada korelasi yang 

signifikan antara peningkatan konsep diri pada remaja dengan peningkatan 

resiliensi yang ada pada diri remaja tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

pelatihan ini sejalan dengan hasil korelasi penelitian sebelumnya. 

 

4. PENUTUP 

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelatihan KORIFAD  dapat 

digunakan untuk meningkatkan resiliensi pada remaja yang tinggal di panti 

asuhan. Remaja panti asuhan yang menerima dan menjalani KORIFAD 

menunjukkan nilai resiliensi yang lebih tinggi dibandingkan remaja yang tidak 

menerima dan menjalani KORIFAD.   Sebuah penelitian tidak luput dan memiliki 

kekurangan maupun keterbatasan selama proses penelitian dilaksanakan. Adapun 

keterbatasan penelitian ini yaitu terdapat tidak ada follow up dalam penelitian ini.  
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Sehingga kurang bisa memantau sejauh mana pembentukan konsep diri positif ini 

dapat diterapkan dan dipertahankan. Kemudian dalam keterbatasan media zoom 

meeting yang digunakan pada penelitian ini ada peserta yang tidak bisa membuka 

kamera karena kurangnya fasilitas kamera di panti asuhan. Pada penelitian 

selanjutnya diharapkan peneliti memastikan pemenuhan fasilitas pada subjek 

penelitian agar semua peserta bisa on camera.  
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