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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Optimisme 

1. Pengertian Optimisme 

Optimisme dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah keyakinan atas 

segala sesuatu dari segi yang baik dan menguntungkan. Orang yang memiliki 

sikap optimisme disebut orang optimis atau dapat diartikan orang yang selalu 

semangat berpengharapan baik.  Seligman (dalam Ghufron & Rini, 2010) 

menyatakan optimisme adalah suatu pandangan secara menyeluruh, melihat hal 

yang baik, berpikir positif dan mudah memberikan makna bagi diri. Individu yang 

optimis mampu menghasilkan sesuatu yang lebih baik dari yang telah lalu, tidak 

takut pada kegagalan, dan berusaha untuk tetap bangkit mencoba lagi bila 

kembali gagal. Goleman (2007) mendefinisikan optimisme dari titik pandang 

kecerdasan emosional, sebagai sikap yang memiliki pengharapan yang kuat 

bahwa secara umum, segala sesuatu dalam kehidupan akan selesai, kendati 

ditimpa kumunduran dan kefrustasian.  

Menurut Seligman (2006), optimisme adalah keyakinan individu bahwa 

peristiwa buruk / kegagalan hanya bersifat sementara, tidak mempengaruhi 

aktivitas dan tidak mutlak disebabkan diri sendiri tetapi bisa situasi, nasib atau 

individu lain. Individu yang optimis menganggap kegagalan disebabkan oleh 

sesuatu hal yang dapat diubah, sehingga dapat berhasil pada masa-masa 
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mendatang. Individu yang pesimis menerima kegagalan sebagai kesalahanya 

sendiri, menganggapnya berasal dari pembawaan yang telah mendarah daging 

yang tidak dapat diubah. 

Lopez dan Snyder (dalam Ghufron dan Risnawati 2003) berpendapat bahwa 

optimisme adalah suatu harapan yang ada pada individu bahwa segala sesuatu 

akan berjalan menuju kearah kebaikan. Perasaan optimisme membawa individu 

pada tujuan yang didinginkan, yakni percaya pada diri dan kemampuan yang 

dimiliki. Sikap optimis menjadikan seseorang keluar dengan cepat dari 

permasalahan yang dihadapi karena adanya pemikiran dan perasaan memiliki 

kemampuan, juga didukung anggapan bahwa setiap orang memiliki 

keberuntungan sendiri-sendiri. Belsky (dalam Ghufron dan Risnawati 1999) 

berpendapat bahwa optimisme adalah menemukan inspirasi baru. Kekuatan yang 

dapat diterapkan dalam semua aspek kehidupan sehingga mencapai keberhasilan. 

Scheier dan Carver mengatakan bahwa orang yang optimis adalah orang 

yang selalu mengharapkan atau menduga bahwa hal baik yang akan terjadi 

padanya. Lebih lanjut Scheier, Weintraub, dan Carver (1986) meneliti perbedaan 

cara coping antara orang yang optimis dan pesimis ketika mereka menghadapi 

situasi stress. Orang yang optimis cenderung akan melakukan coping melalui 

usaha yang aktif untuk mengatasi masalahnya. Menurut Scheier dan Cerver, 

mendefinisikan optimisme dan pesimisme merupakan  perasaan atau keyakinan 

seseorang terhadap  apa yang akan menjadi harapan di  masa depannya (Snyder, 

2005) 
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Menurut Segerestrom, 1998 (dalam Ghufron, 2012) optimisme adalah cara 

berpikir yang positif dan realistis dalam memandang suatu masalah. Berpikir 

positif adalah berusaha mencapai hal terbaik dari keadaan terburuk. Belsky 

(dalam Ghufron dan Risnawati, 1999) berpendapat bahwa optimisme adalah 

menemukan inspirasi baru. Kekuatan yang dapat diterapkan dalam semua aspek 

kehidupan sehingga mencapai keberhasilan. 

Golemen (2004) mengatakan bahwa optimisme adalah sikap yang 

menopang individu agar jangan sampai dalam kemasabodohan, keputusasaan 

ataupun mengalami depresi ketika individu dihadapkan pada kesulitan. Menurut 

Kerley (2006), optimis adalah gaya penjelasan (bagaimana kita menjelaskan 

sesuatu pada diri kita), dan juga suatu sikap (bagaimana cara kita merasakan 

sesuatu). Merupakan suatu komponen prilaku yang menghasilkan suatu hasil yang 

kompleks dari pikiran dan emosi kita. Secara simpelnya optimis berarti meyakini 

suatu peristiwa akan berjalan baik. 

Sedangkan menurut Myers (dalam Ghufron dan Risnawati, 2005) 

optimisme menunjukkan arah dan tujuan hidup yang positif, menyambut 

datangnya pagi dengan suka cita, membangkitkan kembali rasa percaya diri ke 

arah lebih realistik dan menghilangkan rasa takut selalu menyertai individu dalam 

menjalani kehidupan, memecahkan masalah dan penerimaan terhadap perubahan 

baik dalam menghadapi kesuksesan maupun kesulitan hidup. 

Optimisme adalah salah satu komponen psikologi positif yang dihubungkan 

dengan emosi positif dan prilaku positif yang menimbulkan kesehatan, hidup 



 14 

yang bebas stress, hubungan sosial dan fungsi sosial yang baik. Optimisme 

merupakan sebuah konsep penting dalam psikologi, yang dapat memprediksi 

bagaimana seseorang bereaksi pada situasi yang penuh dengan tekanann (Daraei 

dan Ghaderi dalam Kurniawan dkk, 2010). 

Dengan demikian bahwa mahasiswa yang optimis merupakan individu yang 

mampu mengendalikan dirinya untuk berpikr positif akan pencapaian terhadap 

tujuan dan mampu menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. Dengan selalu 

berpikir positif dapat mengendalikan dan mengarahkan tingkah laku untuk 

menyelesaikan permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian 

tujuan dan harapan. 

2. Optimisme Menghadapi Dunia Kerja 

Optimisme merupakan sikap selalu memiliki harapan baik dalam segala 

hal serta kecendrungan untuk mengharapkan hasil yang menyenangkan. Dengan 

kata lain optimisme adalah cara berpikir atau paradigma berpikir positif (Carver 

dan Scheier 1994). Hal tersebut senada dengan yang dikemukakan oleh Smith 

(Bandura,1994) bahwa tandan-tanda optimisme adalah seseorangn yang Memiliki 

persasaan menyenangkan terhadap masa depannya. Orang yang optimis adalah 

orang yang memiliki ekspektasi yang baik pada masa depan dalam kehidupannya. 

Masa depan mencangkup tujuan dan harapan-harapan yang baik dan positif dalam 

seluruh aspek kehidupan(Carver dan Scheier 1993).  

Dalam kehidupan sehari-hari bekerja merupakan kegiatan rutin sebagai 

penopang kehidupan setiap manusia dewasa. Semakin berkembang suatu Negara, 
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maka kebutuhan akan pekerjaan serta tenaga kerja semakin meningkat. Di dalam 

kata dunia kerja, dunia yang dimaksud adalah lingkungan atau lapangan 

kehidupan, sedangkan makna kerja adalah pekerjaan, yaitu sesuatu yang 

dilakukan di sebuah perusahaan atau tempat usaha dengan mendapatkan upah dan 

konpensasi lain sebagai wujud balas jasa atas pekerjaan yang dilakukan. Dari 

beberapa definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dunia kerja adalah 

lingkungan yang berhubungan dengan pekerjaan yang dilakukan. Lebih jauh 

pengertian dunia kerja dapat mencakup hubungan antara sesama karyawan, atasan 

dengan bawahan, budaya organisasi, serta hubungan perusahaan dengan rekanan 

maupun stakeholder yang lain. 

Jadi, dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian dari 

optimisme menghadapi dunia kerja adalah keyakinan dalam diri mahasiswa untuk 

mampu menghadapi duna kerja nantinya serta berpikir positif dalam mengatasi 

kesulitan yang akan dihadapi nantinya ketika akan menghadapi dunia kerja 

dengan tujuan yang diinginkan dan waktu yang tepat. 

3. Aspek- Aspek Optimisme  

Menurut Seligman (2008) dan Scheier, Carver, & Bridges (1994) terdapat 

tiga dimensi dalam optimisme, yaitu Permanensi, Pervasiveness, Personalisasi : 

a. Permanensi (ketetapan suatu peristiwa) 

Gaya ini menggambarkan bagaimana individu melihat suatu peristiwa 

terjadi, apakah bersifat tetap atau sementara. Orang-orang yang kurang 

optimis melihat peristiwa buruk bersifat menetap dan sebaliknya orang yang 
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optimis melihat peristiwa buruk sebagai hal yang bersifat sementara dan 

peristiwa baik akan menetap. Terhadap peristiwa yang menyenangkan, orang 

yang kurang optimis memandangnya bersifat sementara dan orang yang 

optimis memandangnya sebagai hal yang akan menetap dalam kehidupannya. 

b. Pervasiveness (keluasan suatu peristiwa) 

Gaya ini menunjukan dimensi ruang dari suatu kejadian atau peristiwa, 

apakah berlaku spesifik untuk suatu kejadian saja atau berlaku umum untuk 

semua kejadian. Orang yang kurang optimis melihat hal-hal buruk yang 

terjadi pada salah satu sisi kehidupannya akan meluas keseluruh sisi lain dan 

melihat hal-hal yang baik hanya berlaku untuk hal-hal tertentu saja. 

Sementara, orang yang optimis cenderung melihat peristiwa buruk 

diakibatkan sebab-sebab khusus dan tidak akan meluas pada hal-hal lain, dan 

melihat peristiwa-peristiwa baik akan meluas keseluruh aspek dalam 

kehidupannya. 

c. Personalisasi (sumber suatu peristiwa) 

Gaya ini penyebab suatu peristiwa itu terjadi, apakah dari dalam diri 

individu (internal) atau dari luar diri individu (eksternal). Ketika mengalami 

peristiwa buruk, orang yang kurang optimis akan menyalahkan dirinya 

sebagai penyebab terjadinya peristiwa tersebut dan bila mengalami peristiwa 

yang menyenangkan akan menganggap faktor eksternal yang menjadi 

penyebabnya. Dilain pihak, orang yang optimis akan mengatakan bahwa hal-

hal diluar dirinya yang menjadi penyebab peristiwa buruk dan bila ia 
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mengalami peristiwa yang menyenangkan akan melihat, bahwa faktor didalam 

dirinya menjadi penyebab. 

4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Optimisme 

Vinacle (dalam Shofiah,2009) menjelaskan bahwa ada dua faktor yang 

mempengaruhi pola pikir optimisme, yaitu :  

a. Faktor etnosentris 

Yaitu sifat-sifat yang dimiliki oleh suatu kelompok atau orang lain yang 

menjadi ciri khas dari kelompok atau jenis lain. Faktor etnosentris ini berupa 

keluarga, status sosial, jenis kelamin, agama dan kebudayaan. keluarga 

meliputi keadaan ekonomi keluarga, jumlah saudara kandung, anak yang 

keberapa, dan jumlah kakak yang sudah bekerja. 

b. Faktor egosentris  

Yaitu sifat-sifat yang dimiliki tiap individu yang didasarkan pada fakta bahwa 

setiap pribadi adalah unik dan berbeda dengan pribadi lain. Faktor egosentris 

ini berupa aspek-aspek kepribadian yang memiliki keunikan sendiri dan 

berbeda antara pribadi yang satu dengan yang lain, seperti percaya diri, harga 

diri dan motivasi. Orang yang percaya diri mempunyai keyakinan terhadap 

kemampuan yang dimiliki oleh dirinya bahwa dirinya bias melewati setiap 

tantangan yang bias dihadapinya. 
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B. Kepercayaan Diri 

1. Pengertian Kepercayaan Diri 

Kepercayaan diri merupakan suatu keyakinan pada diri seseorang akan 

kemampuan dirinya, tidak selalu tergantung kepada orang lain, mampu berpikir 

positif sehingga ia dapat mempertanggungjawabkan apa yang dilakukannya serta 

dapat melihat kenyataan secara objektif. Santrock (2007) menyebut kepercayaan 

diri sebagai dimensi evaluatif yang menyeluruh dari diri. 

Menurut Fatimah (2008) kepercayaan diri adalah sikap positif seorang 

individu yang memampukan dirinya untuk mengembagkan penilaian positif baik 

terhadap diri sendiri maupun terhadap lingkungan ataupun situasi yang 

dihadapinya. 

Rahmad (1991) menyebutkan bahwa kebutuhan manusia yang paling 

penting  adalah kebutuhan akan rasa percaya diri dan rasa superioritas. Rasa 

percaya diri juga dapat diartikan sebagai suatu kepercayyaan terhadap diri sendiri 

yang dimiliki setiap orangdalam kehidupan serta bagaimana orang tersebut 

memandang dirinya secara utuh. 

Senada dengan itu,menurut DeAnglis (2000) kepercayaan diri sebagai 

sesuatu yang harus mampu menyalurkan segala keterampilan yang dimiliki yang 

bersumber dari hati nurani untuk melakukan sesuatu yang di inginkan dan   

dibutuhkan dalam hidup yang terbina  dari keyakian. 

Lauster (dalam Ghufron, 2012) mendefinisikan kepercayaan diri diperoleh 

dari pengalaman hidup. Kepercayaan diri merupakan salah satu aspek kepribadian 
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yang berupa keyakinan akan kemampuan diri seseorang sehingga tidak 

terpengaruh oleh orang lain dan dapat bertindak sesuai kehendak, gembira, 

optimis, cukup toleran, dan bertanggung jawab.  

Menurut Hakim (2002) menjelaskan kepercayaan diri yaitu sebagai suatu 

keyakinan seseorang terhadap segala aspek kelebihan yang dimilikinya dan 

keyakinan tersebut membuatnya merasa mampu untuk dapat mencapai berbagai 

tujuan dalam hidupnya. Sedangkan menurut Bandura (dalam Anthony 1992) 

mendefinisikan kepercayaan diri sebagai suatu keyakinan seseorang yang mampu 

berperilaku sesuai dengan yang dibutuhkan, untuk memperoleh hasil seperti yang 

diinginkan. 

Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa 

kepercayaan diri atau self confidence merupakan sikap positif mahasiswa yang 

memampukan dirinya untuk mengembangkan penilaian positif baik terhadap diri 

sendiri maupun terhadap lingkungan ataupun situasi yang dihadapinya dalam 

menghaapi dunia kerja. 

2. Aspek- aspek kepercayaan diri  

Menurut Fatmawati (2008) aspek- aspek kepercayaan diri terbagi atas 

lima aspek, yaitu:  

a. Memiliki Kompetensi 

Mampu dan percaya bahwa individu bisa melakukannya didukung 

oleh pengalaman,sehingga tidak membutuhkan pujian,pengakuan dari orang 

lain dan penerimaan ataupun hormat orang lain. 
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b. Berani menerima penolakan dan berani menjadi diri sendiri 

Individu yang percaya diri memiliki keberanian menerima penolakan 

dan berani menjadi diri sendiri, serta dapat menerima kenyataan terhadap 

hasil yang dicapai 

c. Memiliki pengendalian diri yang baik 

Individu yang memiliki pengendalian diri yang baik memiliki 

pandangan yang positif terhadap  dirinya sendiri dan memiliki keyakinan akan 

keberhasilan yang baik akan dicapai dan dapat menguasi akan tingkahlaku 

(emosi stabil). 

d. Memiiki  internal locus of control  

Locus Of Control adalah sebagai tingkat dimana individu yakin bahwa 

mereka adalah penentu nasib mereka sendiri. Internal adalah individu yang 

yakin bahwa mereka merupakan pemegang kendali atas apa-apa pun yang 

terjadi pada diri mereka, sedangkan eksternal adalah individu yang yakin 

bahwa apapun yang terjadi pada diri mereka dikendalikan oleh kekuatan luar 

seperti keberuntungan dan kesempatan. 

e. Rasional/ realistis 

Individu yang percaya diri memiliki pandangan yang rasional datau 

relisti serta memiliki harapan yang jelas terhadap masa depan. 
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3.  Ciri-Ciri Kepercayaan Diri  

Ciri-ciri individu yang memiliki kepercayaan diri menurut Hakim (2002) 

adalah sebagai berikut : 

a. Selalu bersikap tenang dalam mengerjakan sesuatu. 

b. Mempunyai potensi dan kemampuan yang memadai. 

c. Mampu menetralisir ketegangan yang muncul dalam berbagai situasi. 

d. Selalu bereaksi positif dalam menghadapi berbagai masalah. 

Sementara itu Guilford, Lauster dan Instone (dalam Afiatin dan 

Martaniah,1998) memaparkan ciri-ciri individu yang mempunyai kepercayaan 

diri yaitu:  

a. Individu telah merasa adekuat terhadap tindakan yang dilakukan. Hal ini 

didasari oleh adanya keyakinan terhadap kekuatan, kemampuan dan 

keterampilan yang dimiliki. Ia merasa optimis, cukup ambisius, tidak selalu 

memerlukan bantuan orang lain, sanggup bekerja keras, mampu menghadapi 

tugas dengan baik dan bekerja secara efektif serta bertanggung jawab atas 

keputusan dan perbuatannya. 

b. Individu merasa diterima oleh kelompoknya, hal ini didasari oleh adanya 

keyakinan terhadap kemampuannya dalam berhubungan sosial. Ia merasa 

bahwa kelompok /orang lain menyukainya, berani mengemukakan 

kehendak/ide secara bertanggung jawab dan tidak mementingkan diri sendri. 

c. Individu percaya sekali terhadap dirinya serta memiliki ketenangan sikap. Hal 

ini didasari oleh adanya keyakinan terhadap kekuatan dan kemampuannya. Ia 
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bersikap tenang, tidak mudah gugup juga cukup toleran terhadap berbagai 

macam situasi. 

 

C. Kerangka Berpikir 

Teori utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengacu pada teori 

Fatimah (2008) untuk kepercayaan diri dan teori optimisme dari Seligman (2008). 

Mahasiswa harus memiliki kesiapan untuk menghadapi dunia kerja dalam 

memperoleh pekerjaan yang layak seperti diinginkannya. Memiliki kepercayaan diri 

yang tinggi maka mahasiswa mampu untuk menghadapi tantangan yang akan 

dihadapinya nanti pada saat bekerja, mampu mengoptimalkan dan mengarahkan 

kemampuan yang dimilikinya untuk sebuah pencapaian.  

Mahasiswa  dalam menghadapi dunia kerja juga terkadang sering 

mendapatkan fakta dilapangan bahwa  sulit dalam hal mencai pekerjaan maka muncul 

rasa pesimis mahasiswa dalam dalam menghadapi dunia kerja. Mahasiswa yang 

berhasil mengatasi kesulitan-kesulitan tersebut tentu memiliki daya juang yang tinggi, 

pikiran yang positif dan sifat pantang menyerah serta optimis. Mahasiswa yang 

optimis adalah mahasiswa yang mengharapkan hal-hal yang baik terjadi pada mereka. 

Optimisme merupakan bagaimana persepsi individu terhadap suatu kejadian yang 

nantinya akan berpengaruh terhadap individu dalam memandang kejadian tersebut 

diwaktu yang akan datang yang nantinya akan membentuk sikap optimis dalam diri 

individu. Sikap optimis tersebut dibentuk melalui tiga dimensi yaitu permanensi, 
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pervasiveness, personalisasi sehingga akan mempengaruhi bagaimana individu 

memandang suatu peristiwa atau kejadian (Seligman, 2008) 

Optimis dalam  menghadapi dunia kerja Optimisme adalah keyakinan dalam 

diri mahasiswa untuk mampu menghadapi duna kerja nantinya serta berpikir positif 

dalam mengatasi kesulitan yang akan dihadapi nantinya ketika akan menghadapi 

dunia kerja dengan tujuan yang diinginkan dan waktu yang tepat. 

Mahasiswa yang selalu optimis akan mampu mengendalikan dirinya untuk 

tetap berpikir positif akan pencapaian tujuan dan mampu menyelesaikan tugas-tugas 

yang diberikan pada saat nantinya bekerja.. mahasiswa yang yang optimis adalah 

mahasiswa yang mampu memandang masalah dengan cara yang baik dan 

menyelesaikan masalahnya dengan baik juga. 

Menurut Seligman (1991), faktor- faktor yang mempengaruhi optimisme masa 

depan adalah: kepercayaan diri, harga diri, akumulasi pengalaman sukses, dukungan 

sosial. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tinggi rendahnya optimisme masa 

depan seseorang adalah kepercayaan diri. Mahasiswa semester akhir yang memiliki 

optimisme tinggi akan memiliki kepercayaan diri yang tinggi pula, mahasiswa 

tersebut juga akan mampu menyikapi permasaalahan yang akan dihadapinya ketika 

akan memasuki dunia kerja.  Mahasiswa tidak akan menganggap bahwa dunia kerja 

adalah sebagai ancaman yang harus dihindari, tetapi mahasiswa dapat menyikapi hal 

tersebut sebagai sebuah proses belajar dan tantangan. Seseorang yang mempunyai 

kepercayaan diri yang tinggi cenderung akan lebih optimis dalam melakukan 

berbagai macam hal. 
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Menurut Fatimah (2008) kepercayaan diri adalah sikap positif seorang 

individu yang memampukan dirinya untuk mengembagkan penilaian positif baik 

terhadap diri sendiri maupun terhadap lingkungan ataupun situasi yang 

dihadapinya.Kepercayaan diri yang tinggi, akan membuat mahasiswa akan semakin 

optimis untuk mampu menghadapi dunia kerja. Kepercayaan diri berawal dari tekad 

pada diri sendiri, untuk melakukan segalanya yang kita inginkan dan butuhkan dalam 

hidup. Kepercayaan diri terbina dari keyakinan diri sendiri, sehingga kita mampu 

menghadapi tantangan hidup apapun dengan berbuat sesuatu (Hurlock, 2000). 

Kepercayaan diri akan menyebabkan individu menjadi optimis dalam hidup, 

setiap persoalan yang datang akan dihadapi dengan tenang dan mempunyai keyakinan 

untuk berhasil. Sikap optimis perlu dimiliki oleh mahasiswa untuk dapat mengatasi 

dan mencari pemecahan masalah dalam menghadapi dunia kerja nantinya. Dengan 

selalu berpikir positif terhadap hambatan-hambatan yang dihadapinya dan melihat 

kondisi dengan baik dan mencari jalan keluar. Sehingga mahasiswa yang akan terjun 

menghadapi dunia kerja nantinya mampu meraih dan mencapai harapan dan 

kenginan. Berdasarkan uraian tersebut, terlihat bahwa kepercayaan diri dan 

optimisme mamiliki kontribusi yang cukup besar untuk menghadapi dunia kerja. 

Karena itu peneliti melihat adanya pengaruh kepercayaan diri dengan optimisme 

untuk menghadapi dunia kerja. 

 

D. Hipotesis 

 

Berdasarkan kajian kepustakaan dan kerangka berpikir yang telah diuraikan, 

maka hipotesis yang diajukan yakni adanya hubungan positif antara kepercayaan diri 
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dengan optimisme dalam menghadapi dunia kerja Artinya, semakin tinggi 

kepercayaan diri maka semakin tinggi juga optimisme mahasiswa dalam menghadapi 

dunia kerja , begitu juga sebaliknya semakin rendah kepercayaan diri  maka semakin 

rendah optimisme dalam menghadapi dunia kerja. 

 

 

 

 


