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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masa remaja adalah masa transisional antara masa kanak-kanak ke masa

dewasa yang meliputi perubahan besar pada aspek fisik, kognitif, dan psikososial

(Papalia, 2008). Dalam periode transisional pada remaja ditandai dengan upaya

mencari jati diri sehingga dapat menemukan banyak masalah yang berakibat

buruk bagi remaja itu sendiri. Pada masa ini remaja mengalami emosi yang rentan

dan labil dalam bersikap. Sehingga remaja sering merasa kesulitan dalam

mengambil keputusan untuk menyelesaikan masalahnya. Namun, untuk meminta

bantuan kepada orang tua dan guru-gurunya, remaja merasa bahwa dirinya sudah

mandiri dan mampu mengatasi masalah yang dihadapi dengan kemampuannya

sendiri.

Hal ini senada dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Hurlock.

Menurut Hurlock (1999) masa remaja sebagai usia bermasalah karena masalah

masa remaja sering menjadi masalah yang sulit diatasi baik oleh anak laki-laki

maupun anak perempuan. Menurutnya terdapat dua alasan bagi kesulitan itu,

pertama sepanjang masa kanak-kanak, masalah anak-anak sebagian diselesaikan

oleh orang tua dan guru- guru sehingga kebanyakan remaja tidak berpengalaman

dalam mengatasi masalah, kedua, karena para remaja merasa diri mandiri

sehingga mereka ingin mengatasi masalahnya sendiri, menolak bantuan orang tua

dan guru-guru.
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Pada awal masa remaja, anak laki-laki dan perempuan sudah menyadari

sifat-sifat yang baik dan yang buruk, dan mereka menilai sifat-sifat ini sesuai

dengan sifat-sifat teman mereka. Mereka juga sadar akan peran kepribadian dalam

hubungan-hubungan sosial dan oleh karenanya terdorong untuk memperbaiki

kepribadian mereka, misalnya dengan cara membaca buku atau tulisan-tulisan

mengenai masalah ini dengan harapan untuk meningkatkan dukungan sosial.

Hurlock (1999) menyatakan bahwa banyak remaja menggunakan standar

kelompok sebagai dasar konsep mereka mengenai kepribadian ideal terhadap

mana mereka menilai mengenai kepribadian mereka sendiri. Banyak kondisi

dalam kehidupan remaja yang turut membentuk pola kepribadian melalui

pengaruhnya pada konsep diri.

Menurut Burns (1993) konsep diri adalah satu gambaran campuran dari

apa yang kita pikirkan orang-orang lain berpendapat mengenai diri kita, dan

seperti apa diri kita yang kita inginkan. Konsep diri adalah pandangan seseorang

mengenai dirinya sendiri secara keseluruhan sebagai hasil observasi terhadap

dirinya dimasa lalu dan pada sekarang ini atau image individu mengenal

karakteristik dirinya, yang mencakup karakteristik fisik, sosial, emosional,

aspirasi dan prestasi (Hurlock, 1993).

Konsep diri berkembang secara bertahap dari mulai bayi sampai dengan

meninggal. Konsep diri dipelajari melalui kontak sosial dan pengalaman

berhubungan dengan orang lain. Pandangan individu tentang dirinya dipengaruhi

oleh bagaimana individu tersebut mengartikan pandangan orang lain tentang

dirinya. Individu dengan konsep diri yang negatif maka dapat dilihat dari
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hubungan individu dan sosial yang maladaptif. Sejalan dengan pendapat Keliat

Budi Ana, William D. Brooks  bahwa dalam menilai dirinya seseorang ada yang

menilai positif dan ada yang menilai negatif, dapat dikatakan juga individu

tersebut ada yang mempunyai konsep diri yang baik dan ada yang mempunyai

konsep diri yang kurang baik (Rakhmat, 2005).

Konsep diri memiliki peranan penting dalam menentukan tingkah laku

seseorang. Bagaimana seseorang memandang dirinya akan tercermin dari

keseluruhan perilakunya. Artinya, perilaku individu akan selaras dengan cara

individu memandang dirinya sendiri. Individu akan bereaksi terhadap

lingkungannya sesuai dengan konsep dirinya, menurut Burns (1993) pembentukan

konsep diri memudahkan interaksi sosial sehingga individu yang bersangkutan

dapat mengantisipasi reaksi orang lain. Menurut Mead (dalam Burns, 1993)

konsep diri merupakan suatu objek timbul di dalam interaksi sosial sebagai suatu

hasil perkembangan dari perhatian individu tersebut mengenai bagaimana orang-

orang lain bereaksi kepadanya.

Konsep diri bukan merupakan faktor bawaan atau herediter. Konsep diri

merupakan faktor bentukan dari pengalaman individu selama proses

perkembangan dirinya menjadi dewasa. Hal ini sesuai dengan pendapat

Sarwonono dan Meinarno (2009) yang menyatakan bahwa konsep diri tidak

terbentuk waktu lahir tetapi dipelajari sebagai hasil pengalaman unik seseorang

dalam dirinya sendiri, dan orang terdekat, dan dengan realistis dunia dalam proses

interaksi sosial (Sarwono dan Meinarno, 2009).
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Pada dasarnya konsep diri seseorang terbentuk dari lingkungan pertama

yang paling dekat dengan individu, yaitu lingkungan keluarga, tetapi lama

kelamaan konsep diri individu akan berkembang melalui hubungan dengan

lingkungan yang lebih luas, seperti teman sebaya, lingkungan masyarakat dan

sebagainya. Hasil dari interaksi individu dengan lingkungan inilah yang lebih

memberikan pengaruh yang besar terhadap konsep diri individu tersebut, terutama

pengaruh kelompok teman sebaya (peer group) dan masyarakat (Ghufron &

Risnawati, 2012). Hal ini juga diungkapkan oleh Kirsh (2005) bahwa

pembentukan konsep diri pada remaja yaitu melalui interaksi dengan orang lain.

Remaja yang memiliki konsep diri yang baik mengenal betul siapa dirinya

dan mau menerima kekurangan serta kelebihan yang ada pada dirinya, remaja

yang memiliki konsep diri yang rendah meyakini dan memandang bahwa dirinya

lemah, tidak berdaya, tidak dapat berbuat apa-apa, tidak kompeten, gagal, malang,

tidak menarik, tidak disukai dan kehilangan daya tarik terhadap hidup, cenderung

bersikap pesimistik terhadap kehidupan dan kesempatan yang dihadapinya,

individu yang memiliki konsep diri rendah akan mudah menyerah sebelum

berperang dan jika ia mengalami kegagalan akan menyalahkan diri sendiri

maupun menyalahkan orang lain (Burns, 1993).

Remaja yang mempunyai konsep diri yang baik akan terlihat lebih

optimis, penuh percaya diri dan selalu bersikap positif terhadap segala sesuatu,

juga terhadap kegagalan yang dialaminya. Mereka juga mampu menghargai

dirinya dan melihat hal-hal positif yang dapat dilakukan demi keberhasilan di

masa yang akan datang. Sementara itu, remaja dengan konsep diri yang rendah
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akan bersikap meyakini dan memandang bahwa dirinya lemah, tidak dapat

berbuat apa-apa, tidak kompeten, tidak disukai dan kehilangan daya tarik terhadap

hidup, pesimistik terhadap kehidupan dan kesempatan yang dihadapinya. Ia tidak

melihat tantangan sebagai kesempatan, namun lebih sebagai halangan, mereka

akan mudah menyerah sebelum berperang dan jika gagal akan ada dua pihak yang

disalahkan, baik itu menyalahkan diri sendiri secara negatif atau menyalahkan

orang lain. Akibatnya, remaja yang tidak mampu menghargai dirinya sendiri akan

selalu memandang dirinya secara negatif (Nur & Ekasari, 2008).

Saad (2004 dalam Nur & Ekasari, 2008 ) mengatakan bahwa perkelahian

pelajar sebenarnya bersumber pada kegagalan mengelola konsep diri. Remaja

yang tidak merasa dihargai, tidak dipahami, dan tidak diterima seperti apa adanya

akan cenderung untuk lari dari situasi real. Dalam kondisi ini remaja yang secara

psikologis mudah goyah dalam pendirian akan mudah terangsang untuk

berperilaku menyimpang. Penyimpangan yang sedang marak terjadi di kalangan

remaja adalah perkelahian atau tawuran pelajar. Dari kasus tersebut dapat

disimpulkan bahwa remaja yang begitu mudah terstimulus untuk berperilaku

menyimpang adalah remaja yang memiliki konsep diri yang rendah. Dengan

konsep diri yang rendah ini, remaja tidak dapat menjadi dirinya sendiri dan

mereka akan mudah goyah dalam pendiriannya, karena mereka tidak mampu

memotivasi diri, mengelola emosi, serta tidak mampu berempati, dan membina

hubungan dengan orang lain

Seperti halnya yang terjadi di SMA Negeri 3 Pekanbaru, selama peneliti

melaksanakan observasi di sekolah yang beralamatkan di Jalan Yossudarso
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Kecamatan Rumbai. Remaja kurang percaya diri ketika berbicara dengan peneliti

dan lingkungan, remaja menarik diri pada lingkungan tertentu. Berdasarkan

kenyataan di lapangan yang diperoleh dari hasil wawancara dengan remaja dan

pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, diketahui bahwa hampir sebagian siswa

mempunyai konsep diri yang rendah. Perilaku ini tampak pada sikap dan perilaku

remaja yang sering mengeluh terhadap diri sendiri, merasa tidak bermanfaat

terhadap orang lain, belum bisa mengerti tentang kelebihan dan kekurangan yang

ada pada dirinya, merasa pesimis atau tidak mampu apabila disuruh untuk

mengerjakan dan menjalankan tugas tertentu, merasa malu dan tidak yakin

terhadap dirinya dan tidak mempunyai motivasi untuk berkompetisi dalam

berprestasi.

Hal ini menandakan bahwa remaja belum mengetahui dan mengenal

dengan baik bahwa dirinya adalah seorang remaja yang harus mencerminkan

dirinya sebagai seorang peserta didik yang mempunyai konsep diri yang baik,

sehingga apabila hal ini dibiarkan terus-menerus, nantinya akan menimbulkan

dampak yang kurang baik, terutama yang berkaitan dengan perkembangan diri

remaja tersebut, sehingga konsep diri remaja tersebut perlu ditingkatkan agar

lebih baik.

Ditinjau dari pembentukan konsep diri khususnya pada diri remaja,

mereka belajar tentang dirinya sendiri melalui umpan balik yang mereka terima

dari orang lain. Humor dapat membantu individu dalam mengembangkan konsep

diri secara positif (Dwijayanti, 2013). Humor dapat dipandang sebagai cara yang

aman untuk mengeksplorasi guna proses pengembangan konsep diri, hal ini dapat
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dilihat dimana humor bisa memainkan peran penting yang istimewa dalam

perkembangan sosial seseorang (Darmansyah, 2010).

Humor dibagi menjadi dua jenis yaitu adaptif humor adalah humor yang

bersifat positif sedangkan humor maladaptif adalah humor yang bersifat negatif.

Penggunaan humor adaptif adalah menggunakan jenis humor yang berkonotasi

positif dan berhubungan dengan konsep diri yang baik, yakni sesuai dengan adap

tertawa dalam islam yang terdapat dalam Al-Qur’an dan Hadist. Sedangkan

humor maladaptive adalah humor yang bersifat negatif dan kasar, humor yang

mnertawakan orang lain, mengintimidasi keanehan orang lain. Humor adaptif

juga dapat digunakan sebagai alat untuk menyelesaikan masalah krisis identitas

yang diungkapkan oleh Erikson (Dwijayanti, 2013).

Sejauh ini, humor merupakan cara yang aman untuk berurusan dengan

emosi negatif seperti rasa takut dan malu (Kirsh, 2005). Humor itu sendiri

memiliki definisi yaitu komunikasi yang dilakukan melalui gambar lucu atau

cerita singkat yang memiliki unsur kelucuan yang mampu menggelitik rasa

ketawa seseorang (Darmansyah, 2010). Respon penerima humor yaitu tersenyum

atau tertawa. Bagi individu yang dapat merasakan, mengamati, menciptakan dan

mengungkapkan humor dinamakan sense of humor (Zulkarnain dan Novliadi,

2009).

Bagi remaja, dimana membuat seseorang yang tertawa akan berdampak

positif bagi penerima humor karena individu tersebut sedang mengembangkan

konsep diri mereka sendiri. Menurut Thorson dan Powell dkk (1997), sense of

humor jika ditinjau dari usia individu yang lebih muda (17-21 tahun), kebutuhan
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untuk penciptaan humor lebih besar dikarenakan untuk kebutuhan secara sosial.

Individu yang lebih muda berusaha lebih keras untuk menciptakan humor.

Berdasarkan kenyataan di lapangan yang diperoleh dari hasil wawancara dengan

siswa dan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, diketahui bahwa sense of

humor pada siswa SMAN 3 Pekanbaru dapat dikategorikan tinggi karena telah

mencakup aspek dari sense of humor.

Dari uraian fenomena diatas diketahui bahwa sense of humor pada siswa

SMAN 3 Pekanbaru tergolong tinggi, sedangkan konsep diri yang dimiliki oleh

siswa SMAN 3 Pekanbaru tergolong konsep diri yang rendah. Dengan demikian

peneliti tertarik untuk meneliti “Hubungan Sense of Humor dengan Konsep Diri

Pada Remaja “.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti membuat rumusan masalah.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ialah sebagai berikut : Apakah Ada

Hubungan Sense Of Humor dengan  Konsep Diri pada Remaja ?

C. Keaslian Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh Kunthi Dwijayanti (2013) yang berjudul

“Hubungan Sense Of Humor Dengan Konsep Diri Pada Remaja”. Sampel

penelitian adalah remaja tengah, yakni terdiri dari 216 orang siswa SMK Negeri 2

Malang yang berusia 15 – 18 tahun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat

hubungan yang positif dengan kategori rendah antara sense of humor dengan

konsep diri pada remaja berarti jika sense of humor tinggi maka konsep diri pun

akan tinggi.
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Penelitian yang dilakukan oleh Inna Inarotul Huda dkk (2012) yang

berjudul “ Hubungan Antara Kecerdasan Emosional Dengan Konsep Diri Pada

Remaja Akhir (18-21 Tahun) Mahasiswa Ilmu Keperawatan Di STIKES Bhakti

Kencana Bandung”. Jumlah populasi penelitian adalah 158 mahasiswa tingkat I,II,

dan III dengan akhir sampel 67 mahasiswa remaja akhir. Berdasarkan hasil

penelitian didapatkan bahwa hampir seluruhnya (97,01%) responden memiliki

kecerdasan emosinal yang baik, dan hampir seluruhnya (94,03%) responden

memiliki konsep diri yang positif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kecerdasan

emosional mempunyai hubungan dengan konsep diri dengan p-value = 0,008 pada

α = 0,05. Kecerdasan emosional dengan konsep diri memiliki tingkat keeratan

yang rendahdengan nilai koefisien Kontingensi 0,310 dan nilai odd rasio 20,667.

Penelitian yang dilakukan oleh Inez Khoirunnisa dan Lilim Halimah

(2015) yang berjudul “Hubungan antara Peer Support dengan Konsep Diri Pada

Remaja Putri yang Dilekuen Di Pondok Remaja Inabah XVII Ciamis”. Populasi

dalam penelitian ini terdiri dari 24 pasien remaja putri yang sedang menjalankan

rehabilitas di Pondok Remaja Inabah XVII Ciamis dan berumur 14-21 tahun.

Hasil penelitian  diperoleh angka korelasi sebesar rs=0,637 yang berarti terdapat

hubungan positif antara peer support dengan konsep diri, artinya semakin tinggi

peer support maka semakin positif konsep diri pada remaja putri yang delikuensi

di pondok remaja inabah XVII Ciamis.

Penelitian yang dilakukan oleh Ika Fauziah Nur dan Agustina Ekasari

(2008) yang berjudul “Hubungan antara Konsep Diri dengan Kecerdasan

Emosional pada Remaja”. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa
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Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Tambun Selatan kelas 12. Teknik pengambilan

sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah simple random sampling, jadi

sample penelitian ini adalah 70 siswa saja yang dapat diteliti. Hasil penelitian

terdapat hubungan yang cukup erat antara konsep diri dengan kecerdasan

emosional. Koefisien korelasi bertanda positif artinya hubungan konsep diri

dengan kecerdasan emosional searah, sehingga semakin tinggi (positif) konsep

diri seseorang maka akan semakin tinggi kecerdasan emosionalnya, sebaliknya

semakin rendah (negatif) konsep diri seseorang maka akan semakin rendah

kecerdasan emosionalnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Sangeeta Rath dan Sumitra Nanda (2012)

yang berjudul “Self Concept : A Psychosocial Study On Adolescents”. Sampel

dalam penelitian ini terdiri dari 120 remaja yang berkuliah di kota Odisha. 120

remaja terdiri dari 60 laki-laki dan 60 perempuan yang merupakan remaja yang

berkompeten secara akademis dan kurang berkompeten secara akademis.

Berdasarkan hasil penelitian, didapat bahwa remaja yang berprestasi atau

berkompeten secara akademis lebih tinggi konsep dirinya daripada remaja yang

kurang berkompeten. Konsep diri sosial dan konsep diri secara keseluruhan lebih

tinggi pada remaja perempuan daripada remaja laki-laki.

Dari kelima penelitian diatas, maka persamaan dengan penelitian yang

akan dilakukan yaitu sama-sama menggunakan variabel konsep diri, teknik

analisis data menggunakan korelasi product moment dari Pearson. Sejauh ini

sepengetahuan peneliti, penelitian terdahulu sudah pernah meneliti konsep diri

dengan variabel yang sama. Subjek penelitian terdahulu adalah remaja madya
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yaitu siswa SMK Negeri 2 Malang kelas X. Subjek dalam penelitian ini adalah

remaja madya yaitu siswa SMA Negeri 3 Pekanbaru, dimana lokasi penelitian

yang berbeda. Maka dari itu, penelitian terdahulu dapat dijadikan sebagai rujukan

dalam penelitian ini.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui apakah ada hubungan

Sense Of Humor dengan  Konsep Diri pada Remaja.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan informasi mengenai

hubungan sense of humor dengan  konsep diri pada remaja khususnya untuk

bidang keilmuan Psikologi Perkembangan dan Psikologi Pendidikan.

2. Manfaat Praktis

a. Remaja

Manfaat penelitian ini bagi remaja adalah memberi informasi

bahwa salah satu faktor yang menunjang pembentukkan konsep diri

adalah sense of humor, sehingga dapat lebih mengasah dan

mengembangkannya dalam menghadapi berbagai persoalan.

b. Sekolah

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi kepada sekolah

baik untuk guru atau tenaga pengajar tentang adanya hubungan sense of

humor terhadap konsep diri pada remaja. Sehingga bisa dijadikan
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wacana untuk peningkatan konsep diri remaja yang ada di SMAN 3

Pekanbaru.


