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BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Diri

1. Pengertian Konsep Diri

Fitts (dalam Agustiani, 2006) mengemukakan bahwa konsep diri

merupakan kerangka acuan (frame of reference) dalam berinteraksi dengan

lingkungan. Agustiani (2006) menjelaskan bahwa konsep diri merupakan

gambaran yang dimiliki seseorang mengenai dirinya yang dibentuk melalui

pengalaman-pengalaman yang dia peroleh dari interaksi dengan lingkungan.

Konsep diri merupakan suatu skema, yaitu pengetahuan tentang diri,

yang mempengaruhi cara seseorang mengolah informasi dan mengambil

tindakan (Sarwono dan Meinarno, 2009). Konsep diri adalah gagasan tentang

diri sendiri yang mencakup keyakinan, pandangan dan penilaian seseorang

terhadap dirinya sendiri. Konsep diri terdiri atas bagaimana cara seseorang

melihat diri sendiri sebagai pribadi, bagaimana seseorang merasa tentang diri

sendiri, dan bagaimana seseorang menginginkan dirinya sendiri menjadi

manusia sebagaimana yang ia harapkan (Desmita, 2009).

Brooks (dalam Alex Sobur, 2003) menyatakan bahwa konsep diri

adalah hasil langsung dari cara orang lain bereaksi secara berarti kepada

individu. Konsep diri sebagai suatu penilaian terhadap diri adalah cara

bagaimana individu menilai diri sendiri, bagaimana penerimaannya terhadap

diri sendiri sebagaimana yang dirasakan, diyakini, dan dilakukan, baik



14

ditinjau dari segi fisik, moral, keluarga, personal, dan sosial. Konsep diri

sebagai suatu produk sosial yang dibentuk melalui proses internalisasi dan

organisasi pengalaman-pengalaman psikologis.

Jadi, dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa konsep

diri merupakan persepsi individu terhadap dirinya sendiri, yang meliputi

gambaran, penilaian, dan keyakinan terhadap dirinya sendiri secara

menyeluruh, yang didalamnya juga terdapat evalusi dan emosi mengenai diri.

Setiap individu akan mempunyai penilaian yang berbeda-beda tentang

gambaran dan persepsi dirinya.

2. Pembentukan Konsep Diri

Konsep diri terbentuk atas dua komponen, yaitu komponen kognitif

dan komponen afektif. Komponen kognitif berarti pengetahuan individu

tentang keadaan dirinya. Komponen kognitif merupakan penjelasan dari

“siapa saya” yang akan mengambarkan tentang diri (self picture) yang

nantinya akan membentuk citra diri (self image). Komponen afektif

merupakan penilain individu terhadap diri. Penilaian tersebut akan

membentuk penerimaan terhadap diri (self acceptance), serta harga diri (self

esteem) individu.

Perkembangan konsep diri merupakan suatu proses yang terus

berlanjut di sepanjang kehidupan manusia. Symonds (Agustiani, 2006)

menyatakan bahwa persepsi tentang diri tidak langsung muncul pada saat

individu dilahirkan, melainkan berkembang secara bertahap seiring dengan

munculnya kemampuan perseptif. Selama periode awal kehidupan,
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perkembangan konsep diri individu sepenuhnya didasari oleh persepsi

mengenai diri sendiri. Lalu seiring dengan bertambahnya usia, pandangan

mengenai diri sendiri ini mulai dipengaruhi oleh nilai-nilai yang diperoleh

dari interaksi dengan orang lain (Taylor dalam Agustiani, 2006). Konsep diri

berkembang dalam dua tahap: pertama, melalui internalisasi sikap orang lain

terhadap kita; kedua melalui internalisasi norma masyarakat.

Dengan kata lain, konsep diri merupakan hasil belajar melalui

hubungan individu dengan orang lain. Hal ini sejalan dengan istilah “looking

glass self” yaitu individu memandang dirinya berdasarkan interpretasi dari

pandangan orang lain terhadap dirinya.

3. Dimensi-Dimensi Konsep Diri

Menurut Fitts (dalam Agustiani, 2006) dimensi konsep diri terbagi

dalam dua kelompok yang pertama dimensi internal dan dimensi eksternal.

Dimensi internal adalah penilaian yang dilakukan individu yakni penilaian

yang dilakukan individu terhadap dirinya sendiri berdasarkan dunia yang

terdiri dari tiga bentuk:

a. Diri Identitas

Bagian ini merupakan aspek yang mendasar pada konsep diri dan mengacu

pada pertanyaan “siapakah saya?”, dimana didalamnya tercakup label-

label dan simbol-simbol yang diberikan pada diri oleh individu yang

bersangkutan untuk menggambarkan dirinya dan membangun identitasnya.
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b. Diri Pelaku

Diri pelaku merupakan persepsi individu tentang tingkah lakunya, yang

berisikan segala kesadaran mengenai apa yang dilakukan oleh dirinya,

selain itu juga berisikan tentang identitas dari diri individu. Diri yang kuat

akan menunjukkan adanya suatu keserasian antara diri identitas dengan

diri pelaku, sehingga ia dapat mengenali dan menerima baik dirinya.

c. Diri Penilaian

Diri penilaian berfungsi sebagai pengamat, penentu standar, dan evaluator.

Kedudukannya adalah sebagai perantara/mediator antara diri identitas dan

diri pelaku. Manusia memang cenderung untuk senantiasa melakukan

penilaian terhadap apa yang dipersepsikannya. Oleh karena itu label-label

yang dikenakan pada dirinya bukanlah semata-mata menggambarkan

dirinya, tetapi dibalik itu juga sarat dengan nilai-nilai. Penilaian inilah

yang kemudian lebih banyak berperan dalam menentukan tindakan yang

akan ditampilkan.

Ketiga bagian internal ini mempunyai peranan yang berbeda-beda,

namun saling melengkapi dan berinteraksi membentuk suatu diri yang utuh

dan menyeluruh. Sedangkan dimensi eksternal yang bersifat umum bagi

semua orang dibedakan atas lima bentuk yaitu:

a. Diri fisik

Yang berarti persepsi seseorang terhadap keadaan dirinya secara fisik.

Dalam hal ini terlihat persepsi seseorang mengenai kesehatan dirinya,

penampilannya secara fisik dan keadaan tubuhnya.
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b. Diri etik moral

Bagian ini merupakan persepsi seseorang terhadap dirinya dilihat dari

standar pertimbangan nilai moral dan etika. Hal ini menyangkut persepsi

seseorang mengenai hubungan dengan Tuhan, kepuasaan seseorang akan

kehidupan keagamaannya dan nilai-nilai moral yang dipegangnya, yang

meliputi batas baik dan buruk.

c. Diri pribadi

Merupakan perasaan atau persepsi seseorang tentang keadaan pribadinya.

Hal ini tidak dipengaruhi oleh kondisi fisik atau hubungan dengan orang

lain, tetapi dipengaruhi oleh sejauh mana individu merasa puas dengan

pribadinya atau sejauh mana ia merasa dirinya sebagai pribadinya atau

sejauh mana ia merasa dirinya sebagai pribadi yang tepat.

d. Diri keluarga

Menunjukkan perasaan dan harga diri seseorang dalam kedudukannya

sebagai anggota keluarga. Bagian ini menunjukkan seberapa jauh

seseorang merasa kuat terhadap dirinya sebagai anggota keluarga, serta

terhadap peran maupun fungsi yang dijalankannya sebagai anggota dari

suatu keluarga.

e. Diri sosial

Pada bagian ini merupakan penilaian individu terhadap interaksi dirinya

dengan orang lain maupun lingkungan sekitarnya. Pembentukan penilaian

individu terhadap bagian-bagian dirinya dalam dimensi eksternal ini,

sangat dipengaruhi oleh penilaian dan interaksinya dengan orang lain.
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Seorang individu tidak dapat begitu saja menilai bahwa ia memiliki diri

fisik yang baik, tanpa adanya reaksi dari individu lain yang menunjukkan

bahwa secara fisik ia memang baik dan menarik. Demikian pula halnya,

seorang individu tidak dapat mengatakan bahwa ia memiliki diri pribadi

yang baik, tanpa adanya tanggapan atau reaksi dari individu lain di

sekitarnya yang menunjukkan bahwa ia memang memiliki pribadi yang

baik.

Seluruh bagian diri ini, baik internal maupun eksternal, saling

berinteraksi dan membentuk suatu kesatuan yang utuh untuk menjelaskan

hubungan antara dimensi internal dan dimensi eksternal, Fitts mengemukakan

suatu analogi dengan mengumpamakan diri secara keseluruhan sebagai

sebuah jeruk, yang dipotong secara horizontal maupun vertikal. Potongan

yang diperoleh dengan cara horizontal akan berbeda dari yang dipotong

secara vertikal, walaupun keduanya merupakan bagian dari suatu keseluruhan

yang sama. Jika bagian-bagian internal dianggap sebagai lapisan-lapisan yang

membentuk jeruk tersebut, maka diri identitas merupakan bagian yang paling

dalam, diri tingkah laku merupakan kulit luar, dan diri penerimaan adalah

nagian yang mengantarai kedua bagian lainnya itu. Sedangkan bagian diri

eksternal dapat diumpamakan sebagai bagian-bagian vertikal dari jeruk itu.

Masing-masing merupakan bagian lain, dan semua bagian ini turut

menentukan bentuk dan struktur jeruk tersebut secara keseluruhan. Bagian-

bagian internal dan eksternal tersebut saling berinteraksi satu sama lain,

sehingga dari tiga dimensi internal dan lima dimensi eksternal akan diperoleh
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lima belas kombinasi yaitu identitas fisik, identitas moral-etik, identitas

pribadi, identitas keluarga, identitas sosial, tingkah laku fisik, tingkah laku

moral-etik, tingkah laku pribadi, tingkah laku keluarga, tingkah laku sosial,

penerimaan fisik, penerimaan moral-etik, penerimaan pribadi, penerimaan

keluarga, dan penerimaan sosial.

4. Sumber Informasi Untuk Konsep Diri

Calhoun dan Acocella (dalam Ghufron, 2011) mengungkapkan ada

beberapa sumber informasi untuk konsep diri seseorang, yaitu:

a. Orang tua

Orang tua adalah kontak sosial yang paling awal kita alami dan yang

paling berpengaruh. Orang tua juga membantu dalam menetapkan

pengharapan serta mengajarkan anak bagaimana menilai dirinya sendiri.

b. Teman sebaya

Teman sebaya juga cukup mempengaruhi konsep diri individu.

Penerimaan maupun penolakan kelompok teman sebaya terhadap seorang

anak akan berpengaruh pada konsep diri anak tersebut.

c. Masyarakat

Sama seperti orang tua dan teman sebaya, masyarakat juga memberitahu

individu bagaimana mendefinisikan diri sendiri. Penilaian dan

pengharapan masyarakat terhadap individu dapat masuk ke dalam konsep

diri individu dan individu akan berperilaku sesuai dengan pengharapan

tersebut.
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d. Belajar

Konsep diri merupakan hasil belajar. Belajar dapat didefinisikan sebagai

perubahan psikologis yang relatif permanen yang terjadi dalam diri

seseorang sebagai akibat dari pengalaman.

5. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Konsep Diri

Fitts (1971) mengungkapkan tentang hal-hal yang bisa mempengaruhi

konsep diri, yaitu:

a. Pengalaman, khususnya pengalaman interpersonal yang memunculkan

perasaan positif dan perasaan bernilai dan berharga atau sebaliknya.

b. Kompetisi dalam bidang- bidang yang berarti bagi dirinya dan orang lain.

c. Aktualisasi diri atau implementasi dan realisasi dari potensi personal

nyata dari seseorang apapun bentuknya.

Sementara menurut Dwijayanti (2013), dalam jurnalnya hubungan

sense of humor dengan konsep diri pada remaja mengungkapkan bahwa salah

satu faktor yang mempengaruhi konsep diri adalah sense of humor.

6. Konsep Diri dan Tingkah Laku

Konsep diri merupakan predisposisi untuk bertingkah laku. Sikap

yang dihasilkan melalui proses persepsi terhadap diri akan memberi pengaruh

pada diri seseorang dalam memandang dan menilai dunia sekelilingnya, dan

berdasarkan penilaian inilah seseorang akan bertingkah laku.

Rogers (dalam Burns, 1993) membedakan konsep diri menjadi dua

kutup yang berlawanan satu dengan lainnya, yaitu konsep diri positif dan

konsep dari negatif.
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a. Konsep Diri Positif

Individu yang memiliki konsep diri positif artinya ia memandang

dirinya secara positif. Ia merasa bahwa dirinya berharga, disukai dan

diterima. Ia akan menjadi lebih percanya diri dan ini akan membantunya

untuk dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan di luar diri. Inti diri konsep

diri yang positif ini adalah bahwa ia menerima keberadaan dirinya. Orang

dengan konsep diri positif dapat memahami dan menerima sejumlah fakta

yang bermacam-macam tentang dirinya sendiri.

Adapun beberapa karakteristik yang menunjukkan seseorang yang

memilki konsep diri yang positif, yaitu :

1) Mampu menjadi dirinya sendiri

2) Mampu memenuhi harapan-harapannya sendiri daripada harapan

individu lain

3) Memiliki penerimaan yang lebih besar terhadap orang lain

4) Memiliki penerimaan yang lebih besar terhadap diri sendiri

5) Mampu mengarahkan kehidupannya

6) Lebih terbuka untuk menerima pengalaman-pengalamannya.

b. Konsep diri Negatif

Individu yang memiliki konsep diri negatif artinya ia memandang

dirinya rendah, ditolak dan ia sendiri juga menjadi kurang bisa menerima

dirinya. Dalam hubungannya dengan lingkungan sosial di luar diri, individu

dengan konsep diri yang negatif akan lebih tergantung dan terpengaruh oleh

lingkungan di luar dirinya.
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Ada beberapa karakteristik yang menunjukkan seseorang yang

memiliki konsep diri yang negatif, yaitu:

1) Menjadi sangat sensitif terhadap kritik, karena kritik menjadi penguat

bagi perasaan inferiornya

2) Sikap terlalu mengkritik orang lain sebagai usaha untuk menutupi

gambaran diri yang sebenarnya karena dengan demikian berusaha

mengarahkan perhatian pada orang lain dan bukan pada dirinya

3) Kegagalan yang dialaminya akan diproyeksikan pada orang lain sehingga

kekurangan diri dapat dihindari

4) Terlalu berlebihan terhadap pujian yang diberikan kepadanya

5) Kurang memiliki minat yang berkompetesi dan cenderung menjaga jarak

dalam lingkungan sosialnya.

7. Konsep Diri Dalam Perspektif Islam

Konsep diri adalah cara pandang  seseorang terhadap dirinya, juga

nilai-nilai yang dianutnya. Visi, misi, cita-cita, sifat (kelemahan dan

kekuatan), merupakan bagian dari konsep diri. Membangun konsep diri

membantu merencanakan kesuksesan ke depan. Bahkan salah satu ekspresi

yang kuat dari bertakwa adalah merencanakan pengembangan diri kita. Al-

Qur’an telah mendorong kepada manusia untuk memperhatikan dirinya

sendiri, keistimewaan dari makhluk lain dan proses penciptaan dirinya. Surat

Adz-Dzariyat ayat 20-21 dapat dijadikan renungan tentang siapa diri manusia.

“Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-
orang yang yakin. Dan (juga) pada dirimu sendiri. Maka Apakah
kamu tidak memperhatikan?”
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Ibnu Katsir menafsirkan bahwa yang dimaksud ayat tersebut adalah

bahwa ini telah terdapat tanda-tanda yang menunjukkan keagungan Sang

Maha Pencipta dan kekuasaannya yang sangat luas, seperti bermacam-macam

tumbuhan, hewan, gunung, dan perbedaan bahasa dan rasa tau warna kulit

pada manusia dan segala sesuatu yang terdapat dalam diri manusia yaitu akal,

pemahaman, harkat, dan kebahagiaan. Oleh karena itu, manusia dianjurkan

untuk mengenal kekuatan dan kelemahan dirinya untuk memelihara

kekuasaan Allah (Mar’atus, 2012).

Sikap dan pandangan individu terhadap seluruh keadaan dirinya

merupakan pengertian konsep diri. Siswa yang memiliki konsep diri baik

akan mampu menghadapi tuntutan dari dalam maupun dari luar dirinya.

Sebaiknya, siswa yang memiliki konsep diri kurang baik akan kurang

mempunyai kenyakinan diri, merasa kurang yakin dengan kepuasannya

sendiri dan cenderung mengandalkan opini dari orang lain dalam

memutuskan sesuatu (Mar’atus, 2012).

Al-Qur’an dan hadits sangat menentukan dalam membentuk konsep diri

seseorang . Karena konsep diri berperan dalam menentukan keberhasilan dan

kegagalan siswa dalam berprestasi serta sangat mempengaruhi

kepribadiannya. Dalam kondisi seperti ini, siswa/remaja membutuhkan suatu

pegangan dalam dirinya yaitu suatu kejelasan konsep yang dapat dijadikan

sarana untuk bertingkah laku dalam menghadapi segala masalah hidupnya

dan menjadikan dirinya sebagai manusia yang bermoral (Mar’atus, 2012).
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Dengan konsep diri yang baik, maka individu dapat mengenal dirinya

dengan baik, maka ia akan mengenal Tuhannya pula. Karena dalam

perspektif keagamaan, mengetahui diri sendiri merupakan jalan menuju

ketuhanan. Dalam AL-Qur’an dinyatakan dalam surah Ar-Rum ayat 8:

“Dan mengapa mereka tidak memikirkan tentang (kejadian) diri
mereka? Allah tidak menjadikan langit dan bumi dan apa yang ada
diantara keduanya melainkan dengan tujuan yang benar dan waktu
yang ditentukan dan sesesungguhnya kebanyakan di antaranya
manusia benar-benar ingkar akan pertemuan dengan Tuhannya.”

Nilai-nilai, cara hidup ataupun kebiasaan-kebiasaan yang ada pada diri

banyak ditentukan oleh bagaimana konsep yang dimiliki mengenal diri

sendiri. Jika kita terima orang lain, dihormati dan disenangi karena keadaan

diri kita, kita akan cenderung bersikap menghormati dan menerima diri kita.

Sebaliknya, bila orang lain selalu meremehkan, menyalahkan, dan menolak,

kita akan cenderung tidak menyangi diri kita (Mar’atus, 2012).

Setiap orang cenderung bertingkah laku sesuai dengan konsep diri

masing-masing, ini disebut nubuwat yang dipenuhi sendiri (self-fulfilling

prophecy). Islam mempertegas konsep diri yang baik bagi umat manusia.

Manusia adalah makhluk yang termulia dari segala ciptaan Tuhan. Karena itu,

manusia diberi amanah untuk memimpin dunia ini. Walaupun demikian,

manusia dapat pula jatuh derajatnya yang paling rendah, kecuali orang-orang

yang beriman dan beramal shaleh. Keimanan akan membimbing kita untuk

membentuk konsep diri yang positif dan konsep diri yang positif akan

melahirkan perilaku positif pula atau amal shaleh (Mar’atus, 2012).
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B. Sense Of Humor

1. Pengertian Humor

Humor berasal dari kata umor yaitu you-moors (cairan-mengalir).

Menurut Driver humor merupakan sifat dari sesuatu atau suatu situasi yang

kompleks yang menimbulkan keinginan untuk tertawa (Hartanti,2008).

Di dalam kamus Encyclopedia Britannica, humor adalah suatu

stimulus yang cenderung mengundang refleks tertawa. James berpendapat

bahwa humor adalah sesuatu yang bersifat dapat menimbulkan atau

menyebabkan pendengaran atau penglihatannya merasa tergelitik perasaan

lucu, sehingga terdorong untuk tertawa (Sutrisno, 2013).

Menurut Sheinowizt (dalam Darmansyah, 2010) humor adalah

kualitas yang bersifat lucu dari seseorang yang menggelikan dan menghibur.

Humor juga dapat diartikan suatui kemampuan untuk menerima, menikmati

dan menampilkan sesuatu yang lucu, ganjil atau aneh yang bersifat

menghibur. Secara sederhananya humor merupakan sesuatu hal yang lucu dan

dapat membuat individu tertawa dan merasa senang.

2. Pengertian Sense of Humor

Kepekaan humor adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan

humor sebagai cara menyelesaikan masalah, keterampilan menciptakan

humor, kemampuan menghargai atau menanggapi humor. Sedangkan sense of

humor menurut Thorson dan Powell adalah multidimensi dan di dalamnya

termasuk kemampuan untuk membuat humor, mengenali humor,
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mengapresiasikan humor, menggunakan humor sebagai mekanisme coping

dan untuk mencapai tujuan sosial.

Secara umum Martin mengartikan sense of humor sebagai perbedaan

kebiasaan individual dalam segala bentuk perilaku, pengalaman, perasaan,

sikap dan kemampuan yang dihubungkan dengan hiburan, kesenangan,

tertawa, candaan dan sejenisnya.

Menurut Gomes (Zulkarnain dan Novliadi, 2009) suatu proses dimana

individu dapat mengamati, merasakan, atau mengungkapkan humor,

seseorang memerlukan kepekaan terhadap humor yang sering disebut dengan

sense of humor. Menurut Hughes (2008) sense of humor merupakan

kemampuan setiap orang dalam mempersepsikan, mengekspresikan, dan

menikmati humor.

Menurut Martin (2007) Sense of humor dikonsepkan sebagai perilaku

kebiasaan (kecenderungan untuk sering tertawa, untuk memberitahu lelucon

dan menghibur orang lain dengan spontan, menertawakan humor dari

produksi orang lain), kemampuan (untuk membuat humor, untuk menghibur

orang lain, untuk mendapatkan lelucon, mengingat lelucon), sifat temperamen

(kebiasaan kegembiraan dan jiwa bermain), respon estetika (kesenangan jenis

tertentu dari bahan humoris), sikap (sikap positif terhadap humor dan orang-

orang yang humoris), dan mekanisme pertahanan (kecenderungan untuk

mempertahankan perspektif humor dalam menghadapi kesulitan).

Horowitz (2001) menandaskan bahwa para ahli memaknai sense of

humor sebagai konsep yang multifaset, universal dan memiliki beragam
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batasan. Secara umum Martin (dalam Wardani, 2012) mentakrifkan sense of

humor sebagai perbedaan kebiasaan individual dalam segala bentuk perilaku,

pengalaman, perasaan, sikap dan kemampuan yang dihubungkan dengan

hiburan, kesenangan, tertawa, candaan dan sejenisnya. Terkait dengan takrif

inilah maka sense of humor diberi label sebagai ‘personality trait’, ‘stimulus

variable’, ‘emotional response’, ‘mental process’, dan ‘ theurapeutic

intervention’ (Wardani, 2012).

Jadi, sense of humor adalah kualitas persepsi yang dimiliki seseorang

untuk melihat situasi yang tidak menyenangkan atau penderitaan yang

dialaminya melalui perspektif lain yaitu dengan cara menciptakan humor dan

merespon terhadap lelucuan yang ada disekitarnya.

3. Aspek-aspek Sense of Humor

Aspek-aspek sense of humor menurut Thorson dan Powell (1993)

mengemukan ada 4 aspek sebagai berikut:

a. Kemampuan menghasilkan humor (Humor production )

Kemampuan individu dalam menentukan ide atau gagasan maupun

dalam menciptakan materi-materi humor atau hal-hal yang bersifat

jenaka atau lucu.

b. Kemampuan coping dengan humor (Uses humor for coping)

Humor afektif untuk menolong individu menghadapi kesulitan.

Kemampuan untuk melihat kemampuan humor merupakan salah satu

yang dapat digunakan untuk mengatasi krisis hidup, sebagai

perlindungan terhadap perubahan dan ketidaktentuan selain itu.Humor
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berfungsi sebagai pemelihara dalam diri yaitu suatu cara sehat yang

dilakukan individu untuk merasakan “jarak” antara dirinya dengan

masalah. Suatu cara menghindarkan diri dari masalah dan memandang

masalah dari sudut pandang yang berbeda.

c. Apresiasi terhadap humor(Humor appreciation)

Kemampuan untuk mengapresiasikan humor yang dihubungkan dengan

internal locus of control seseorang, sebuah indikasi dari seberapa  banyak

individu mempersepsikan setiap peristiwa lucu sebagai bagian dari

perilaku orang lain.

d. Sikap terhadap humor (Attitudes toward humor)

Suatu tingkah laku atau perasaan, baik itu positif maupun negative

terhadap sesuatu lelucon atau humor yang tercermin dalam perasaan

senang, menerima atau setuju.

Berdasarkan pendapat ahli diatas dapat disimpulkan bahwa aspek-

aspek dari sense of humor yaitu humor production, coping with humor,

humor appreciation dan attitude toward humor.

Menurut Eysenck (dalam Safaria & Saputra, 2009), karakteristik

kepekaan terhadap humor mencakup tiga aspek, yaitu sebagai berikut :

a. Conformist sense

Kesamaan apresiasi berupa pemahaman dan penghargaan individu

tentang materi-materi kelucuan.
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b. Quantitative sense

Kuantitas atau seringnya individu tertawa, tersenyum, serta mudahnya

individu merasa gembira.

c. Productive sense

Kuantitas atau banyaknya individu menceritakan cerita-cerita lucu dan

mampu membuat individu lain gembira.

4. Fungsi Sense of Humor

Menurut Nielsen  (dalam Safaria & Saputra, 2009), fungsi humor

dibagi menjadi beberapa bagian, yakni sebagai berikut:

a. Fungsi sosial

Humor berfungsi sebagai suatu cara dalam meningkatkan

keterampilan sosial. Humor mampu melancarkan kemampuan sosialisasi,

meningkatkan reaksi sosial yang positif sehingga dapat menghindari reaksi

megatif atau penolakkan dari pihak lain. humor dapat mengikat seseorang

atau kelompok yang disukai, tetapi juga dapat menjauhkan seseorang dari

orang atau kelompok yang tidak disukai.

Menurut Hershkowitz humor dapat menciptakan suasana lebih rileks,

sehingga akan lebih memacu komunikasi pada persoalan-persoalan sensitif,

sumber wawasan suatu konflik, mengatasi pola sosial yang kaku dan formal,

mempermudah penggunaan perasaan atau implus dengan cara aman dan tidak

mengancam. Sejumlah pakar mengatakan bahwa humor bukan semata berisi

lelucon untuk konyol yang diikuti tawa teringkal-pingkal. Humor lebih

merupakan suatu cara melihat, bereaksi, dan berinteraksi terhadap dunia.
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Keahlian mengkemas humor menjadi ciri utama bagi individu yang sukses,

kreatif, dan sehat. Orang-orang yang humoris lebih mudah mengatasi tekanan

akibat kesibukan dan mudah bangkit dari kesedihan.

b. Fungsi pendidikan

Humor dan tertawa merupakan alat belajar yang sangat penting.

Selain itu, humor juga merupakan alat belajar yang penting, karena secara

efektif dapat membawa seseorang agar mendengarkan pembicaraan dan

merupakan alat persuasi yang baik.

c. Fungsi fisiologis

Humor dapat mengalihkan susunan kimia internal seseorang dan

mempunyai akibat yang sangat besar terhadap sistem tubuh, termasuk sistem

syaraf. Peredaran darah, endoktrin dan sistem kekebalan.

d. Fungsi psikologis

Secara psikologik, humor dapat menolong individu saat menghadapi

kesukaran. Menurut Sheehy humor dapat digunakan untuk mengatasi krisis

dalam hidup, yaitu sebagai perlindungan terhadap perubahan dan

ketidaktentuan. Freud memandang humor sebagai proses pertahanan diri

yang tertinggi. Sedangkan menurut May, humor berfungsi sebagai

pemeliharaan sense of self, yaitu cara sehat untuk merasakan jarak antara

diri dengan masalah, menghindarkan diri dari masalah dan memandang

masalah dari sudut yang berbeda. Menurut Nelson, humor adalah alat yang

efektif untuk mencapai status. Seseorang akan tertawa disebabkan

pembicaraan secara tiba-tiba menyadari bahwa dirinya superior atau orang
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lain inferior. Mindess mengatakan bahwa humor dapat membebaskan diri

dari perasaan inferioritas. Humor yang memancing tawa dapat membuat

orang menjadi sehat, dan menambah semangat, terutama saat krisis dan

dalam keadaan emosi yang sangat berat. Tertawa dapat menghilangkan

ketegangan dan menetralkan keadaan di tengah konflik dan kemarahan.

Tertawa menyebabkan individu dapat melihat perspektif baru sehingga

dapat melihat bahwa keadaan yang mengerikan dan masalah yang berat

tidak sedemikian tragis atau dapat diatasi.

5. Sense Of Humor Dalam Persfektif Islam

Banyak sekali bentuk hiburan dan seni bermain yang diperbolehkan

dalam islam bagi kaum muslimin untuk menghibur diri dan sarana relaksasi.

Pada saat yang sama juga, untuk mengkondisikan jiwa mereka agar siap

mengerjakan ibadah-ibadah dan kewajiban-kewajiban lain dengan lebih

energik dan lebih semangat. Termasuk dalam kategori hiburan ini adalah

canda(humor) yang tidak mengandung kebohongan dan kedustaan, karena

canda menyenangkan jiwa dan membahagiakan tanpa menimbulkan dampak

buruk apapun padanya (Sulaiman, 2007).

a. Sense Of Humor Menurut Al-Qur’an

Sebagai pedoman dan panduan hidup manusia, Al Quran telah

menjelaskan petunjuk yang utuh dan lurus dalam menyingkap rahasia-

rahasia kesemestaan, baik secara ekplisit maupun implisit. Bagi

pembacanya, kalamullah tersebut memiliki efek psikologis, yakni dorongan

untuk terus melakukan pendekatan jiwa, penyatuan dan penyerahan diri,
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efek sosiologis, yakni hasrat dan motivasi untuk berinteraksi dan berbagi

pada sesama, serta efek spiritual, yakni dorongan untuk meningkatkan amal

ibadah dan meraih pahala kenikmatan yang melimpah (Marwan, 2013).

Dengan demikian, Al Quran mengisyaratkan agar manusia berpikir

cerdas dan kritis, bertindak kreatif untuk menemukan keagungan Tuhan

melalui ayat-ayat-Nya (kauniyah dan qauliyah). Terkait dengan hal tersebut,

Al Quran menyebutkan tentang tawa dan senyum.

“Maka hendaklah mereka tertawa sedikit dan menangis banyak,
sebagai pembalasan dari apa yang selalu mereka kerjakan.”( At
Taubah: 82)
“Maka dia tersenyum dengan tertawa karena (mendengar)
perkataan semut itu. Dan dia berdoa: "Ya Tuhanku berilah aku
ilham untuk tetap mensyukuri nikmat Mu yang telah Engkau
anugerahkan kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakku dan
untuk mengerjakan amal saleh yang Engkau ridhai; dan
masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-
hamba-Mu yang saleh.” (An Naml: 19)
“Dan bahwasanya Dialah yang menjadikan orang tertawa dan
menangis”. (An Najm: 43).
“tertawa dan bergembira ria” (Abbasa: 39).
“Dan isterinya berdiri (dibalik tirai) lalu dia tersenyum, maka
Kami sampaikan kepadanya berita gembira tentang (kelahiran)
Ishak dan dari Ishak (akan lahir puteranya) Ya'qub.” (Hud:71).

Lima ayat Al Quran di atas menjelaskan bahwa rasa senyum dan

tawa adalah rasa yang dianugrahkan Allah swt kepada manusia. Senyum

sebagai ungkapan kegembiraan atau kebahagiaan yang dirasakan oleh

manusia. Namun demikian Al Quran tidak memperbolehkan tertawa secara

berlebihan (Marwan, 2013).
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b. Sense Of Humor Menurut Hadist

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah memberikan

beberapa nasihat kepada Abu Hurairah radhiallahu ‘anhu, di antara nasihat

tersebut adalah perkataan beliau:

“Janganlah banyak tertawa! Sesungguhnya banyak tertawa akan
mematikan hati.”

Apakah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam tidak pernah

tertawa? Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah tertawa. Banyak

hadits yang menunjukkan hal tersebut, di antaranya adalah yang

diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas’ud radhiallahu ‘anhu dalam

haditsqudsi yang panjang, Allah ta’ala berkata kepada anak adam:

“Wahai anak adam! Saya tidak akan menghalangi apa yang
engkau inginkan. Apakah engkau ridha jika saya berikan kepada
engkau dunia dan ditambah dengan yang semisalnya? “Anak
Adam itu pun berkata: “Wahai Rabb-ku! Apakah Engkau
mengejekku, sedangkan Engkau adalah Rabb alam semesta?”.

Kemudian Ibnu Mas’ud pun tertawa dan berkata, “Mengapa kalian

tidak bertanya kepadaku, mengapa aku tertawa?” Murid-murid Ibnu Mas’ud

pun bertanya, “Mengapa engkau tertawa?” Beliau menjawab, “Seperti inilah

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam tertawa. Para sahabat pun bertanya

kepada Rasulullah, ‘Mengapa engkau tertawa, ya Rasulullah?’ Beliau pun

menjawab:

“Karena tawanya Rabb alam semesta ketika dia (anak adam)
berkata: Apakah Engkau mengejekku sedangkan Engkau adalah
Rabb alam semesta?’ Kemudian Allah berkata, ‘Sesungguhnya Aku
tidak mengejekmu, tetapi semua yang Aku inginkan Aku mampu.’.”
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Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam pada hadits di atas

melarang seseorang untuk banyak tertawa dan bukan melarang seseorang

untuk tertawa. Tertawa yang banyak dan berlebih-lebihanlah dan

mengandung celaan yang tidak diperbolehkan.

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam juga pernah bercanda.
Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiallahu
‘anhu, para sahabat pernah berkata kepada Rasulullah shallallahu
‘alaihi wa sallam : “Ya Rasulullah! Sesungguhnya engkau sering
mencandai kami.” Beliau pun berkata:  “Sesungguhnya saya
tidaklah berkata kecuali yang haq (benar).”

Di antara canda-canda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam

tercantum pada hadits berikut: Diriwayatkan dari Al-Hasan radhiallahu

‘anhu, dia berkata, “Seorang nenek tua mendatangi Nabi shallallahu ‘alaihi

wa sallam. Nenek itu pun berkata, ‘Ya Rasulullah! Berdoalah kepada Allah

agar Dia memasukkanku ke dalam surga!’ Beliau pun mengatakan, ‘Wahai

Ibu si Anu! Sesungguhnya surga tidak dimasuki oleh nenek tua.’ Nenek tua

itu pun pergi sambil menangis. Beliau pun mengatakan,

‘Kabarkanlah kepadanya bahwasanya wanita tersebut tidak akan
masuk surga dalam keadaan seperti nenek tua. Sesungguhnya
Allah ta’ala mengatakan: (35) Sesungguhnya kami menciptakan
mereka (Bidadari-bidadari) dengan langsung. (36) Dan kami
jadikan mereka gadis-gadis perawan. (37) Penuh cinta lagi sebaya
umurnya.” (QS: Al-Waqi’ah).

Jika kita perhatikan hadits-hadits di atas, maka kita mendapatkan

bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bercanda pada beberapa

keadaan tertentu, tetapi canda beliau tidak mengandung kedustaan dan

selalu benar.
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Orang yang terlalu serius dan selalu terlihat tegang dan kaku,

kehidupannya akan terasa sangat penat dan suntuk. Orang jenis ini

seharusnya memasukkan canda di dalam hidupnya sehingga terhindar

dari pengaruh buruk tersebut. Sebaliknya orang yang terlalu sering

bercanda, maka sebaiknya dia belajar untuk dapat melatih lisannya agar

bisa terbiasa diam dan hanya berbicara pada hal-hal yang bermanfaat saja

(dalam Marwan, 2013).

Seorang penyair terkenal, Abul-Fath Al-Busti rahimahullah pernah

mengatakan:

Berikanlah istirahat pada tabiat kerasmu yang serius
Dirilekskan dulu dan hiasilah dengan sedikit canda
Tetapi jika engkau berikan canda kepadanya, jadikanlah ia
Seperti kadar engkau memasukkan garam pada makanan

Layaknya makanan, apabila tidak diberi garam maka dia akan terasa

hambar. Akan tetapi, jika terlalu banyak diberikan garam, maka tidak

akan enak untuk dimakan. Sesuatu yang berlebih-lebihan, kebanyakan

akan membawa dampak buruk. Sama halnya dengan bercanda dan

tertawa. Apabila terlalu sering bercanda dan tertawa, maka akan

mengakibatkan banyak keburukan. Bercanda atau memicu orang tertawa

dan tersenyum umumnya dilakukan secara verbal atau lisan, sehingga

secara keseluruhan agama memberi petunjuk agar kita menjaga dan

memelihara lidah atau perkataan. merupakan paling banyak aktivitas

verbal (dalam Marwan, 2013).
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c. Adab Tertawa Dalam Islam

Menurut Marwan (2013) ada beberapa adap tertawa dalam Islam,

yakni:

1) Tidak boleh ada kedustaan di dalam canda tersebut. Sebagaimana

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

“Celakalah orang yang berbicara kemudian dia berdusta agar suatu
kaum tertawa karenanya. Kecelakaan untuknya. Kecelakaan
untuknya.”

2) Tidak boleh ada unsur penghinaan atau pelecehan terhadap agama

Islam (QS At-Taubah : 65-66).

3) Tidak boleh ada unsur ghibah dan peremehan terhadap seseorang,

suku atau bangsa tertentu (QS Al-Hujurat: 11)

4) Tidak boleh mengambil barang orang lain, meskipun bercanda.
“Tidak boleh seorang dari kalian mengambil barang saudaranya,
baik bercanda maupun serius” .

Meskipun bercanda, mengambil barang teman dengan tujuan

menyembunyikan dan membuat dia bingung, hal tersebut tidak

diper-kenankan di dalam agama Islam.

5) Tidak boleh menakut-nakuti orang lain.

“Tidak halal bagi seorang muslim menakut-nakuti muslim yang
lain.”

6) Tidak boleh menghabiskan waktu hanya untuk bercanda.

“Di antara tanda baiknya keislaman seseorang adalah dia
meninggalkan yang tidak bermanfaat baginya.”
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7) Tidak boleh berbicara atau melakukan hal-hal yang melang-gar

syariat, seperti: menyebutkan ciri-ciri wanita yang tidak halal

baginya kepada orang lain, menipu, melaknat dll.

8) Hendaknya anda tidak memperbanyak canda hingga menjadi

tabiatmu, dan jatuhlah wibawamu dan akibatnya kamu diper-

mainkan oleh orang lain

C. Remaja

1. Pengertian Remaja

Menurut Rita Eka Izzaty, dkk (2008), remaja diterjemahkan dari

bahasa latin yaitu adolescence yang berarti tumbuh atau tumbuh untuk

masak, menjadi dewasa. Adolecen atau remaja menggambarkan seluruh

perkembangan remaja baik perkembangan fisik, intelektual, emosi dan sosial.

Menurut Hurlock (dalam Rita Eka Izzaty, dkk, 2008), awal masa remaja

berlangsung kira-kira dari 13-16 tahun atau 17 tahun, dan akhir masa remaja

bermula dari usia 16 atau 17 tahun sampai 18 tahun yaitu usia matang secara

hukum.

Santrock (2003), remaja dimaksudkan sebagai masa perkembangan

praliahan antara masa anak dan masa dewasa yang mencakup perubahan

biologis, kognitif dan sosial-emosional. Perubahan biologis, kognitif, dan

sosial-emosional yang yang terjadi berkisar dari perkembangan fungsi

seksual, proses berfikir abstrak sampai pada kemandirian. Masa remaja awal

(early adolescence) kira-kira sama dengan sekolah menengah pertama dan
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mencakup kebanyakan perubahan pubertas. Masa remaja akhir (late

adolescence) menunjuk kira-kira setelah usia 15 tahun.

Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulankan bahwa

remaja merupakan masa perkembangan serta peralihan antara masa anak-

anak ke masa dewasa yang mencakup perkembangan fisik, intelektual, emosi

dan sosial. Masa remaja berlangsung antara umur 13-18 tahun.

2. Ciri-ciri Remaja

Seperti halnya pada semua periode yang penting, sela rentang

kehidupan masa remaja mempunyai ciri-ciri tertentu yang membedakannya

dengan periode sebelumnya dan sesudahnya. Ciri-ciri remaja menurut

Hurlock (1993) adalah :

a. Masa remaja sebagai periode yang penting

Pada periode remaja, baik akibat langsung maupun akibat jangka

panjang tetaplah penting. Perkembangan fisik yang begitu cepat disertai

dengan cepatnya perkembangan mental, terutama pada masa awal remaja.

Semua perkembangan ini menimbulkan perlunya penyesuaian mental serta

perlunya membentuk sikap, nilai, dan minat baru.

b. Masa remaja sebagai periode peralihan

Pada fase ini, remaja bukan lagi seorang anak dan bukan juga

orang dewasa. Kalau remaja berperilaku seperti anak-anak, ia akan diajari

untuk bertindak sesuai dengan umurnya. Kalau remaja berusaha berperilaku

sebagaimana orang dewasa, remaja seringkali dituduh terlalu besar ukurannya

dan dimarahi karena mencoba bertindak seperti orang dewasa. Di lain pihak,
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status remaja yang tidak jelas ini juga menguntungkan karena status memberi

waktu kepadanya untuk mencoba gaya hidup yang berbeda dan menentukan

pola perilaku, nilai, dan sifat yang paling sesuai bagi dirinya.

c. Masa remaja sebagai periode perubahan

Tingkat perubahan dalam sikap dan perilaku selama masa remaja

sejajar dengan tingkat perubahan fisik. Selama awal masa remaja, ketika

perubahan fisik terjadi dengan pesat, perubahan perilaku dan sikap juga

berlangsung pesat. Kalau perubahan fisik menurun, maka perubahan sikap

dan perilaku juga menurun.

d. Masa remaja sebagai usia bermasalah

Setiap periode perkembangan mempunyai masalahnya sendiri-

sendiri, namun masalah masa remaja sering menjadi persoalan yang sulit

diatasi baik oleh anak laki-laki maupun anak perempuan. Ketidakmampuan

mereka untuk mengatasi sendiri masalahnya menurut cara yang mereka

yakini, banyak remaja akhirnya menemukan bahwa penyelesaiannya tidak

selalu sesuai dengan harapan mereka.

e. Masa remaja sebagai masa mencari identitas

Pada tahun-tahun awal masa remaja, penyesuaian diri terhadap

kelompok masih tetap penting bagi anak laki-laki dan perempuan. Lambat

laun mereka mulai mendambakan identitas diri dan tidak puas lagi dengan

menjadi sama dengan teman-teman dalam segala hal, seperti sebelumnya.

Status remaja yang mendua ini menimbulkan suatu dilema yang
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menyebabkan remaja mengalami “krisis identitas” atau masalah-masalah

identitas-ego pada remaja.

f. Masa remaja sebagai usia yang menimbulkan ketakutan

Anggapan stereotip budaya bahwa remaja suka berbuat semaunya

sendiri atau “semau gue”, yang tidak dapat dipercaya dan cenderung

berperilaku merusak, menyebabkan orang dewasa yang harus membimbing

dan mengawasi kehidupan remaja yang takut bertanggung jawab dan bersikap

tidak simpatik terhadap perilaku remaja yang normal.

g. Masa remaja sebagai masa yang tidak realistik

Masa remaja cenderung memandang kehidupan melalui kacamata

berwarna merah jambu. Ia melihat dirinya sendiri dan orang lain sebagaimana

yang ia inginkan dan bukan sebagaimana adanya, terlebih dalam hal harapan

dan cita-cita. Harapan dan cita-cita yang tidak realistik ini, tidak hanya bagi

dirinya sendiri tetapi juga bagi keluarga dan teman-temannya, menyebabkan

meningginya emosi yang merupakan ciri dari awal masa remaja. Remaja akan

sakit hati dan kecewa apabila orang lain mengecewakannya atau kalau ia

tidak berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkannya sendiri.

h. Masa remaja sebagai ambang masa dewasa

Semakin mendekatnya usia kematangan yang sah, para remaja

menjadi gelisah untuk meninggalkan stereotip belasan tahun dan untuk

memberikan kesan bahwa mereka sudah hampir dewasa. Berpakaian dan

bertindak seperti orang dewasa ternyata belumlah cukup. Oleh karena itu,

remaja mulai memusatkan diri pada perilaku yang dihubungkan dengan status
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dewasa, yaitu merokok, minum-minuman keras, menggunakan obat-obatan,

dan terlibat dalam perbuatan seks bebas yang cukup meresahkan. Mereka

menganggap bahwa perilaku yang seperti ini akan memberikan citra yang

sesuai dengan yang diharapkan mereka.

3. Tugas Perkembangan Masa Remaja

Adapun tugas-tugas perkembangan masa remaja, menurut Hurlock

(1991 dalam Ali &Asrori, 2010) adalah berusaha :

a. Mampu menerima keadaan fisiknya

b. Mampu menerima dan memahami peran seks usia dewasa

c. Mampu membina hubungan baik dengan anggota kelompok yang

berlainan jenis

d. Mencapai kemandirian emosional

e. Mencapai kemandirian ekonomi

f. Mengembangkan konsep dan keterampilan intelektual yang sangat

diperlukan untuk melakukan peran sebagai anggota masyarakat

g. Memahami dan menginternalisasikan nilai-nilai orang dewasa dan orang

tua

h. Mengembangkan perilaku tanggung jawab sosial yang dperlukan untuk

memasuki dunia dewasa

i. Mempersiapkan diri untuk memasuki perkawinan

j. Memahami dan mempersiapkan berbagai tanggung jawab kehidupan

keluarga.
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D. Kerangka Berfikir

Kerangka pemikiran ini akan menjelaskan hubungan antara variable sense

of humor dengan konsep diri. Teori utama yang digunakan dalam penelitian ini

menggunakan teori sense of humor yang dikembangkan oleh Thorson & Powell

dan Konsep diri menggunakan teori milik Fitts.

Remaja adalah manusia yang sedang berada pada suatu periode kehidupan

puber, tepatnya ketika seseorang berada pada masa transisi antara masa kanak-

kanak dan masa pemulaan dewasa. Pada saat itu seorang remaja sedang

meninggalkan sifat kekanak-kanakan menuju alam dewasa yang memikul

tanggung jawab dan kewajiban-kewajiban tertentu dalam masyarakat.

Tugas utama perkembangan remaja secara sosial menurut Erikson adalah

menghadapi ”krisis” dari identitas versus kekacauan identitas untuk menjadi

orang dewasa yang unik dengan pemahaman diri sendiri yang koheren dan

memiliki peran yang bernilai dalam masyarakat.

Masa remaja adalah masa dimana seseorang mencoba menyusun puzzle

diri sendiri. Kepingan-kepingan puzzle itu antara lain penampilan, kecerdasan,

kepribadian, dan keterampilan-keterampilan lainnya sehingga terbentuk apa yang

dinamakan konsep diri. Semakin baik konsep diri yang dimiliki remaja, berarti

remaja akan memiliki harga diri. Dengan harga diri ini, remaja akan mampu

menerima segala kelebihan dan kekurangan yang ada pada dirinya, dan menyukai

diri sendiri dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Sehingga dengan dapat

menerima keadaan dirinya, remaja tersebut akan memiliki kemampuan untuk

memotivasi dirinya sendiri (Gunawan, 2003 dalam Nur & Ekasari, 2008).
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Hal yang mendasari konsep diri dalam hubungannya dengan reaksi dari

lingkungan sosial adalah bahwa tindakan, sikap seseorang dan kemampuannya

untuk menerima informasi dari orang lain dengan kuat dipengaruhi oleh suatu

tedensi untuk menciptakan dan memelihara sebuah keadaan kognitif yang

konsisten didalam hal evaluasi-evaluasi mengenai dirinya sendiri. Hal ini

mengungkapkan bahwa individu dengan konsep diri yang tinggi akan

mendapatkan evaluasi yang positif dari orang lain dengan konsistensi dan evaluasi

negatif yang tidak konsisten, dan sebaliknya. Menurut Gergen (dalam Burns,

1993), perbedaan antara konsep diri dan pendapat orang lain mempengaruhi arti

penting dari umpan balik bagi individu tersebut.

Menurut Dwijayanti (2013), berbagai faktor yang mempengaruhi konsep

diri salah satu ialah sense of humor. Hasil penelitian Dwijayanti (2013)

menunjukkan hubungan positif sense of humor dengan konsep diri pada remaja.

Ada beberapa hal yang dapat mengungkapkan hubungan sense of humor dengan

konsep diri pada remaja. Jika ditinjau dari aspek sense of humor yakni

kemampuan menghasilkan humor, remaja yang memiliki sense of humor dapat

mengantarkan hubungan sosial yang baik. Dimana remaja akan membentuk

kepribadian yang menarik dalam bergaul, sehingga akan dapat membentuk

suasana yang tidak kaku dalam bergaul. Hal ini juga akan mempengaruhi konsep

diri remaja.

Selanjutnya, kemampuan coping dengan humor. Remaja yang mengalami

stress atau mengalami kecemasan pada masa transisi seringkali menyebabkan

pergolakan emosi dalam dirinya. Akibatnya, masa ini disebut juga sebagai masa
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yang penuh dengan badai dan tekanan, karena remaja harus belajar beradaptasi

dan menerima semua perubahan yang ada dalam dirinya. Jadi, jika remaja mampu

menggunakan humor saat mengalami masalah, dapat iartikan akan membantu

remaja untuk membentuk konsep diri yang baik. kemampuan remaja

menyelesaikan masalah inilah lahir konsep diri orang dewasa yang cenderung

menetap. Terbentuknya konsep diri ini akan membentuk citra diri (self image)

pada remaja.Hal ini sesuai dengan penelitian Sukoco (2014)  manyatakan terdapat

hubungan negatif sense of humor dengan stress pada mahasiswa Fakultas

Psikologi Universitas Surabaya Angkatan 2013, dimana semakin tinggi sense of

humor yang dimiliki seseorang maka semakin rendah tingkat stresnya.

Jika ditinjau secara perkembangan sosial Erikson, remaja memasuki tahap

identitas versus kekacauan identitas untuk menjadi orang dewasa yang unik

dengan pemahaman diri sendiri yang koheren dan memiliki peran yang bernilai

dalam masyarakat (Papalia, Olds, dan Feldman, 2008). Sesuai dengan penelitian

Kirsh (2005) memberikan alasan bahwa humor dapat digunakan sebagai alat

untuk menyelesaikan masalah krisis identitas yang diungkapkan oleh Erikson,

sejauh ini humor merupakan cara yang aman untuk berurusan dengan emosi

negatif seperti rasa takut dan malu. Humor juga dipandang sebagai cara yang

aman untuk mengeksplorasi untuk proses pengembangan konsep diri. Penggunaan

adatif humor berhubungan dengan konsep diri yang positif dibandingkan dengan

maladaptif humor. Adaptif humor yakni menggunakan humor yang sesuai dengan

kandungan dalam Al-Qur’an dan Hadist bukan dengan mengintimidasi atau

menertawakan keanehan orang lain. Adaptif humor berhubungan dengan positif
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identitas dan keintiman yang lebih tinggi, kompetensi yang lebih tinggi pada

perasaan penerimaan secara sosial, menarik secara fisik, dan berhasil dalam

persahabatan. Hal ini menunjukkan bahwa individu yang dapat mengamati,

merasakan, atau mengungkapkan humor berarti individu memiliki sense of humor.

Hasil pengembangan konsep diri bagi remaja yaitu dapat mengembangkan

pengalaman atau peristiwa yang mereka alami. Konsep diri akan mengelola semua

tindakan dan pengalaman mereka sendiri, membentuk umpan balik mengenai

informasi dari lingkungan sosial dan memotivasi tindakan dengan memberikan

dorongan atau rangsangan dan perilaku terencana.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa apabila seseorang yang memiliki sense of

humor yang tinggi, maka individu tersebut akan mengembangkan konsep diri

yang baik dalam menjalani kehidupan dan menghadapi berbagai permasalahan.

E. Hipotesis

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan dalam kerangka

pemikiran di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini  dapat dirumuskan sebegai

berikut: “ada hubungan sense of humor dengan konsep diri pada remaja”.


