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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Panti asuhan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008) merupakan 

lembaga yang bergerak dibidang sosial untuk membantu anak-anak yang sudah 

tidak memiliki orang tua. Panti asuhan  merupakan sebuah tempat untuk merawat 

dan memelihara anak-anak yatim atau piatu atau yatim piatu. Menurut Kepmensos 

no.50/HUK/2004 panti asuhan adalah lembaga yang memberikan pelayanan sosial 

kepada anak yatim, yatim piatu, dan anak terlantar. Lembaga ini memiliki tujuan 

mulia agar anak-anak bisa mendapatkan kehidupan yang layak, peling tidak 

hingga anak itu beranjak dewasa, sampai mampu bekerja untuk mencukupi 

kehidupannya sendiri.   

Selama ini masyarakat beranggapan bahwa anak yang tinggal di panti 

asuhan  itu hanyalah anak yatim piatu saja, namun ternyata tidak hanya yatim 

piatu saja karena dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia no. 30  

(2011) Kementrian Sosial Republik Indonesia mendapatkan sebuah temuan pada 

penelitian yang dilakukan oleh Save the Children dan Kementrian Sosial dengan 

dukungan UNICEF bahwa sekitar 90% anak yang tinggal di panti asuhan masih 

memiliki keluarga, baik keluarga inti maupun kerabat dekat. Anak-anak yang  

tinggal di panti alasan utamanya adalah untuk melanjutkan pendidikan. Selain itu 

pada keluarga inti biasanya orang tua sudah tidak lengkap karena salah satu 

diantaranya sudah tiada atau juga disebabkan perpisahan kedua orang tua akibat 

perceraian. Kerabat dekat adalah orang yang memiliki hubungan keluarga dengan  
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anak yang dititipkan di panti asuhan seperti kakek, nenek, paman, bibi. Temuan 

yang lain dalam penelitian tersebut adalah pengasuh kurang memiliki 

pengetahuan yang memadai tentang situasi anak yang seharusnya diasuh di dalam 

panti, dan pengasuhan yang seharusnya diterima oleh anak. 

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 
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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 

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 
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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. 

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 
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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 
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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 

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 : 
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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 

dan alasan seseorang tersebut berpikir tentang tindakannya. Oleh sebab itu remaja 

yang tinggal di panti asuhan diharapkan mampu mengembangkan kemampuan 

resiliensinya dengan sangat baik. 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 
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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 



9 
 

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 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”   
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Bagan 1. Kerangka Latar Belakang Masalah Pendekatan Kognitif Perilaku  Dan Pelatihan KORIFAD 

Pendekatan  

Kognitif 

Perilaku 

Allbert Ellis 

pencetus Rational 

Emotive Behavior 

Therapy (REBT) 

Kata rasional yang dimaksud Ellis disini 

adalah sebuah pemikiran yang berpengaruh 

dalam membantu individu untuk 

memecahkan suatu masalah yang dapat 

membantu diri sendiri (Self helping) 

A = Activating Event  dalam penelitian ini : ditinggal 

salah satu/kedua orang tua, kesulitan dalam 

perekonomian, lingkungan sosial kurang mendukung 

B=Beliefs = emosi lebih labil, kurang optimis, inferior, 

kurang percaya diri, kurang mengenali diri, merasa 

gagal 

C= Consequents = kurang mampu menghadapi permasalahan yang 

dihadapi 

D= Desputation 

Remaja mampu mengidentifikasi 

kelemahan dan kekuatan diri, 

menerima segala kelemahan dan 

berfokus pada kelebihan melalui 

penilaian diri/evaluasi diri 

 

Pelatihan KORIFAD adalah pelatihan 

membangun konsep diri positif yang 

disusun oleh Infantri Diah yang berdasarkan 

pada terapi kognitif perilaku melalui aspek-

aspek yang dimiliki dalam variabel konsep 

diri  

Melalui KORIFAD akan terbentuk beliefs 

yang baru atau aku yang baru secara positif 

melalui proses penilaian diri. 

KORIFAD melalui tahap pengetahuan diri, 

pengharapan diri dan penilaian diri 

1. Life Mapping 

Remaja yang tinggal di panti asuhan : 

Memiliki emosi yang labil kurang bisa mengatur 

emosi  

Kurang optimis, inferior, kurang percaya diri, dan 

mudah merasa gagal 

E= Effects / New Beliefs 

Aku yang baru dengan membentuk 

konsep diri positif yang berfokus pada 

kelebihan dan cita-cita 
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B. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji pengaruh pemberian 

pelatihan KORIFAD untuk meningkatkan resiliensi pada remaja di panti asuhan. 

 

C. Manfaat Penelitian 

1) Manfaat Teoritis  

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi berupa metode untuk 

meningkatkan resiliensi pada remaja di panti asuhan. 

2) Manfaat Praktis 

Penelitian ini akan memberikan manfaat kepada subjek dan pendidik. 

Bagi subjek, penelitian ini akan memberikan intervensi yang tepat bagi 

subjek sehingga resiliensi yang dimiliki dapat meningkat. Bagi pendidik dan 

pengasuh penelitian ini dapat memberikan alternatif solusi berupa metode 

untuk meningkatkan resiliensi pada remaja di panti asuhan. 

 

D. Keaslian Penelitian 

Berikut peneliti sajikan penelitian-penelitian sebelumnya yang dapat 

dilihat pada tabel 2:  
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Tabel 2 Keaslian Penelitian 

No. Peneliti Tahun Judul Deskripsi 

1. Shinta Dumaris 

dan , Anizar 

Rahayu 

2019 Penerimaan diri 

dan resiliensi 

hubungannya 

dengan 

kebermaknaan 

hidup remaja yang 

tinggal di panti 

asuhan 

 

uji stepwise ditemukan 

kontribusi variabel 

penerimaan diri dan 

resiliensi terhadap 

kebermaknaan hidup 

sebesar 48.2%, 

2. Puti Dewi 

Sartika, Sofia 

Retnowati, prof. 

Dr. Ms., psikolog 

2018 Program aktif (aku 

positif) untuk 

meningkatkan 

resiliensi pada 

remaja putri yang 

tinggal di panti 

asuhan  

 

program aktif aku positif 

terbukti berpengaruh 

dalam meningkatkan 

resiliensi pada remaja 

putri yang tinggal di 

panti asuhan 

3. Ester , Diny 

Atrizka, Achmad 

Irvan Dwi Putra 

2020 Peran Self 

Disclosure 

terhadap Resiliensi 

pada Remaja di 

Panti Asuhan 

 

ada hubungan yang 

positif dan signifikan 

antara self disclosure 

dengan resiliensi pada 

remaja panti asuhan 

4. Sih Rineksa W. 

N. dan Achmad 

Chusairi, M.Psi 

2017 Hubungan antara 

konsep diri dengan 

resiliensi pada 

remaja yang 

mengalami 

perceraian 

orangtua 

ada hubungan yang 

signifikan antara konsep 

diri dengan resiliensi (r = 

0.333, p = 0.005). 

Dimensi harapan dan 

penilaian diri memiliki 

hubungan dengan 

resiliensi sedangkan 

pengetahuan tidak 

memiliki 

hubungandengan 

resiliensi. 

 

5. Arta, Andi 

Syarifah Mun 

2018 
Hubungan antara 
konsep diri dengan 

resiliensi pada 

remaja putus 

sekolah di 

kabupaten 

hubungan positif yang 

signifikan antara konsep 

diri dengan resiliensi 

pada remaja putus 

sekolah di Kabupaten 

Bantaeng 
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No. Peneliti Tahun Judul Deskripsi 

bantaeng 

 

6. Abdulkadir 

Haktanir, Joshua 

C. 

Watson, Hulya 

Ermis-Demirtas,  

Mehmet A. 

Karaman, Paula 

D. 

Freeman, Ajitha 

Kumaran, Ashley 

Streeter 

 

2018 Resilience, 

Academic Self-

Concept, and 

College 

Adjustment Among 

First-Year 

Students 

 

resilience and academic 

self-concept to be 

significant positive 

predictors of college 

adjustment for first-year 

students 

7. Alaydrus, 

Ragwan 

2013 Efektivitas Konsep 

diri Building 

Terhadap 

Peningkatan 

Motivasi 

Berprestasi Siswa 

MAN 2 Palu 

 

Dari UIN Malang. 

Hasilnya konsep diri 

building dapat 

meningkatkan motivasi 

belajar siswa. 

 

Sedangkan intervensi-intervensi mengenai resiliensi remaja di panti 

asuhan telah dilaksanakan penelitian-penelitian sebelumnya. Diantaranya 

disajikan pada tabel 3 berikut : 
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Tabel 3. Intervensi Resiliensi 

No Intervensi 

berpeng

aruh / 

Tidak 

Alasan 

1 Program Aktif 

(Aku Positif) dari 

Universitas Gajah 

Mada (Sartika, 

2018) 

berpeng

aruh 

Analisis data berupa uji Mann-Whitney dan Wilcoxon, serta analisis tambahan berupa 

deskriptif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa terdapat peningkatan resiliensi yang signifikan 

terhadap remaja putri yang tinggal di panti asuhan (U=0,000; p=0,008; p<0,05) setelah 

pemberian program. Hasil ini menunjukkan bahwa program aktif aku positif terbukti 

berpengaruh dalam meningkatkan resiliensi pada remaja putri yang tinggal di panti asuhan. 
2 Program 

Pengembangan 

Optimisme Remaja 

(PPO-R) dari 

Universitas 

Muhammadiyah 

Malang 

(Puspitasari, 2020) 

berpeng

aruh 

Hasil uji wilcoxon pada skor pre-test dan post-test kelompok eksperimen menunjukkan 

perbedaan yang signifikan ( Z =-2.80, p = 0.00). Sedangkan hasil uji mann-whitney antara 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol menunjukkan perbedaan yang signifikan (Z = -

2.54, p = 0.01). Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa PPO-R dapat berpengaruh 

untuk meningkatkan resiliensi pada remaja yang orang tua-nya telah meninggal. 

3 Konseling 

Individual Dengan 

Self Talk dari IAIN 

Surakarta (Pratama, 

2020) 

berpeng

aruh 

Hasil penelitian menunjukan adanya peningkatan kemampuan resiliensi remaja ketika 

menghadapi suatu masalah, dari data pretest menghasilkan nilai skor rata-rata 98,6 dan dari 

data posttest menghasilkan nilai skor rata-rata 117,8. Dari hasil skor rata-rata pretest ke posttest 

mengalami peningkatan sebanyak 19,2. Hasil uji hipotesis diketahui nilai sig. (2-tailed) adalah 

0.003. Karena nilai sig. (2-tailed) 0.003 < 0.05 maka Ho ditolak dan Ha diterima. 
4 Kebersyukuran 

Dimediasi 

Optimisme dari 

Universitas 

Muhammadiyah 

Malang (Faradilla, 

berpeng

aruh 

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif noneksperimen dengan jenis penelitian ex-post facto 

korelasi. Penelitian ini menggunakan quota sampling dalam mengambil sampel sebanyak 203 

remaja panti asuhan baik laki-laki maupun perempuan, berusia 13-18 tahun. Data diambil 

menggunakan Connor Davidson Resilience Scale, Skala Kebersyukuran versi Indonesia, dan 

Life Orientation Test-Revised. Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan 

kebersyukuran terhadap resiliensi yang dimediasi oleh optimisme. Mediasi yang terjadi pada 
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2021) penelitian ini adalah mediasi parsial. 
5 Terapi Kognitif 

aperilakuan 

Berbasis Kekuatan 

dari Universitas 

Islam Indonesia 

Yogyakarta 

(Fadhillah et al., 

2017) 

 Analisis data dari penelitian ini menunjukkan bahwa terapi kognitif perilakuan berbasis 

kekuatan terbukti berpengaruh dalam meningkatkan resiliensi remaja panti asuhan. Dengan 

demikian hipotesis diterima. 
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 Penelitian ini berusaha untuk menutupi kekurangan intervensi dalam hal 

mengamati perubahan perilaku setelah intervensi dilaksanakan. Penelitian ini juga 

berusaha memperkuat melalui (1) Pembuatan agenda tugas, (2) Menciptakan 

keyakinan dan komunikasi dua arah antara responden dan peneliti untuk 

mengungkap apa yang diinginkan dan dirasakan, serta (3) Melihat perubahan 

perilaku responden dengan tujuan dapat mengerjakan tugas tepat waktu. 

Pada penelitian-penelitian sebelumnya yang telah peneliti paparkan diatas 

belum ada intervensi terkait resiliensi yang membangun dari sisi konsep diri, 

sehingga peneliti mencoba mengembangkan metode dari penelitian sebelumnya 

berupa pelatihan membangun konsep diri untuk meningkatkan resiliensi remaja. 

Pada penelitian sebelumnya terdapat terapi kognitif perilakuan yang berbasis pada 

kekuatan (Fadhillah et al., 2017).  

Pada penelitian tersebut terdapat saran bagi penelitian selanjutnya 

diantaranya adalah peneliti selanjutnya dapat menggunakan jumlah subjek yang 

lebih sedikit untuk meningkatkan interaksi antara terapis dan subjek. Selain itu, 

modul intervensi dapat dimodifikasi untuk lebih difokuskan pada pencarian 

karakteristik personal dan pemberian umpan balik positif sebelum pelaksanaan 

tugas rumah. Subjek dalam penelitian ini dapat lebih terbuka kepada sesama 

teman sehingga tidak merasa malu untuk bercerita ataupun meminta pertolongan 

saat menghadapi sebuah masalah. Subjek penelitian juga diharapkan untuk dapat 

menerapkan pengetahuan, informasi, ide dan saran dari hasil terapi ini ataupun 

dari subjek lainnya dalam kehidupan sehari-hari.  
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Berdasarkan saran penelitian tersebut pertama, peneliti mencoba menutupi 

kekurangan penelitian sebelumnya dengan memberikan terapi kognitif perilaku 

yang tidak hanya berbasis pada kekuatan saja namun juga mengembangkan 

metode dari tiga aspek konsep diri melalui aspek pengetahuan diri, pengharapan 

diri dan juga penilaian diri. Pelatihan konsep diri ini tidak hanya membahas pada 

kekuatan tetapi juga menerima kekurangan, memberikan evaluasi atau penilaian 

diri dan berfokus pada aspek positif dalam diri dan impian di masa depan. Kedua, 

pelatihan konsep diri lebih terbuka kepada sesama teman untuk saling bercerita 

atau meminta pertolongan menghadapi sebuah masalah dengan memberikan sesi 

roleplay dan feedback dalam proses pelatihan. Selain itu juga dengan adanya 

korelasi yang ditunjukkan dalam penelitian sebelumnya antara konsep diri dan 

resiliensi diharapkan penelitian ini dapat memberikan intervensi atau penanganan 

yang berbeda pada peningkatan resiliensi remaja di panti asuhan. Penelitian ini 

merupakan penelitian lanjutan dari hubungan korelasi antara konsep diri dan 

resiliensi yang berbentuk penelitian eksperimen dengan memberikan intervensi 

berupa pelatihan membangun konsep diri yang disusun oleh peneliti atau disebut 

KORIFAD (Konsep Diri Infantri Diah). 

  


