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TINJAUAN TEORI

A. Kebahagiaan

1. Pengertian Kebahagiaan

Menurut kamus umum, kebahagiaan adalah keadaan sejahtera dan

kepuasan hati, yaitu kepuasaan yang menyenangkan yang timbul bila

kebutuhan dan harapan tertentu individu terpenuhi (Hurlock, 1980).

Kebahagiaan hidup adalah emosi positif yang dirasakan individu dalam

hidupnya, yang ditandai dengan lebih banyaknya afeksi positif yang

dirasakan individu daripada afeksi negatif (Seligman 2005).

Khavari (2006) menyebutkan bahwa kebahagiaan berkaitan dengan

keseimbangan material, intelektual, emosional dan spiritual. Saat berhadapan

dengan masalah seperti apapun, seseorang yang mampu menyeimbangkan

aspek-aspek tersebut akan dapat mengatasi masalah yang ada.

Menurut Al-Qarni (2012) kebahagiaan adalah sesuatu yang

manusiawi, dirasakan individu yang bersifat intirinstik  dan hanya dapat

dirasakan individu tetapi tidak dapat dilihat oleh mata, tidak dapat diukur

dengan harga, tidak dapat dibatasi oleh harta tetapi hanya dapat dirasakan

oleh perasaan individu itu sendiri
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Myers (2007) menyatakan bahwa kebahgiaan adalah pengalaman

hidup yang ditandai oleh perasaan positif seperti perasaan bahagia dan pikiran

yang mengarah pada kepuasan kehidupan.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan  bahwa

kebahagiaan merupakan kondisi perasaan seseorang sebagai respon afeksi

terhadap berbagai pengalaman kehidupanya. Seseorang yang bahagia ditandai

oleh lebih banyaknya  perasaan positif daripada perasaan negatifnya.

Sebaliknya, seseorang yang tidak bahagia ditandai dengan lebih banyaknya

perasaan negatif daripada perasaan positifnya.

2. Aspek-Aspek Kebahagiaan

Diener (2003) menyebutkan bahwa kebahagian memiliki beberapa

komponen, yaitu :

a. Afek Positif dan Afek Negatif

Afek positif dan afek negatif menggambarkan pengalaman utama dari

situasi atau kejadian yang terus terjadi dalam kehidupan manusia. Penilaian

afek terhadap situasi tertentu ikut mempengaruhi penilaian individu akan

kesejahteraan subjektifnya. Dengan mengetahui tipe kecendrungan reaksi

yang dialami individu, kita dapat memperoleh pemahaman tentang cara

individu menilai kondisi dan kejadian yang terjadi dalam hidupnya.

Evaluasi afek terdiri dari emosi dan mood, dimana emosi bersifat

lebih sementara karena merupakan respon situasi, sedangkan mood memiliki
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rentang yang lebih lama dari pada emosi. Orang yang bahagia adalah orang

yang jarang mengalami afek negatif dan sering mengalami afek positif.

1. Afek Positif, merupakan perasaan-perasaan positif dalam diri

individu yaitu: afek tertarik, bergairah, kuat, antusias, bangga,

waspada, terinspirasi, penuh tekad, penuh perhatian dan aktif.

2. Afek negatif, merupakan perasaan-perasaan negatif dalam diri

individu yaitu: afek tertekan, kecewa, bersalah, takut,

memusuhi, gampang marah, malu, gelisah, gugup dan khawatir.

b. Kepuasan Hidup

merupakan penilaian individu terhadap kualitas kehidupannya secara

global. Penilaian umum atas kepuasan hidup merepresentasikan evaluasi yang

berdasar kognitif dari sebuah kehidupan seseorang secara keseluruhan (Pavot

& Diener, 1993).

Dari penjelasan diatas maka dapat ditarik kesimpulkan bahwa

komponen dari kebahgiaan ada tiga yaitu afek positif yang menggambarkan

perasaan positif yang ada pada diri individu, afek negatif menggambarkan

perasaan negatif yang ada pada diri individu dan kepuasaan hidup yang

melibatkan proses kognitif dalam mengevaluasi kejadian yang terjadi dalam

hidup.

3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kebahagiaan

Berikut faktor-faktoryang mempengaruhi kebahagiaan, faktor-faktor

tersebut adalah:
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a. Uang

Uang menjadi penting ketika seseorang tidak memilikinya. Penilain

seseorang terhadap uang akan mempengaruhi kebahagiannya, lebih

dari pada uang itu sendiri. Orang yang  menempatkan uang diatas

tujuan lainya kurang puas dengan penghasilan mereka dan dengan

kehidupan mereka secara keseluruhan (Seligman, 2005).

b. Perkawinan

Pusat riset Opini Nasional Amerika Serikat mensurvei 35.000 warga

amerika selama 30 tahun terakhir, 40 % dari orang yang menikah

mengatakan mereka sangat bahagia, sedangkan hanya 24 % dari orang

yang tidak menikah, bercerai, berpisah, dan ditinggal mati

pasangannya yang mengatakan mereka bahagia (Seligman, 2005). Jadi

presentasi orang yang bahagia karena  menikah lebih besar,

dibandingkan dengan orang yang bercerai.

c. Kehidupan Sosial

Orang-orang yang bahagia paling sedikit menghabiskan waktu

sendirian dan kebanyakan dari mereka bersosialisasi. Berdasarkan

penilaian sendiri atau orang lain, mereka dapat nilai tertinggi dalam

berinteraksi (Seligman, 2005).

d. Usia

Sebagian orang percaya bahwa semangat anak muda atau kearifan

orangtua memainkan peranan kunci dalam meraih kebahagiaan. Akan

tetapi studi-studi tentang faktor usia meragukan kepercayaan itu.
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Sebgian besar studi tidak menemukan hubungan yang signifikan

antara usia dan kebahagiaan, sedangkan beberapa laporan

menyebutkan  bahwa kaum muda lebih bahagia daripada kaum tua

(Myers dalam Khavari, 2006)

e. Kesehatan

Menurut Seligman (2005), kesehatan yang baik biasanya dinilai

sebagai segi terpenting dalam kehidupan manusia. Namun ternyata,

kesehatan objektif yang baik tidak begitu berkaitan dengan

kebahagiaan, yang penting adalah persepsi subjektif kita terhadap

seberapa sehat diri kita. Berkat kemampuan untuk beradaptasi

terhadap penderitaan, kita bisa menilai kesehatan kita secarapositif

bahkan ketika sedang sakit.

f. Jenis Kelamin

Tingkat emosi rata-rata laki-laki dan perempuan tidak banyak berbeda,

yang membedakan adalah perempuan cendrung lebih bahagia dan

sekaligus lebih sedih daripada laki-laki (Seligman, 2005)

g. Agama

Myers (dalam Khavari, 2006), menyatakan bahwa orang-orang yang

bergama lebih bahagia karena agama mengajarkan tujuan hidup,

mengajak menerima dan menghadapi beragam masalah dengan

tenang, dan mempersatukan mereka dalam satu umat yang saling

memberi dukungan.
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h. Penerimaan Diri

Menurut Hurlock (1980), penerimaan diri juga menjadi salah satu

faktor yang berperan terhadap kebahgiaan (happiness) agar seseorang

memiliki penyesuaian diri yang baik (well-adjusted person).

B. Penerimaan Diri

1. Pengertian Penerimaan Diri

Menurut Supraptiknya (1995), penerimaan diri adalah kemampuan

memiliki pengahargaan yang tinggi terhadap diri sendiri, atau tidak bersikap

sinis terhadap diri sendiri. Penerimaan diri  berkaitan dengan kerelaan

membuka diri atau mengungkapkan pikiran, perasaan dan reaksi kepada

orang lain, kesehatan psikologis individu serta penerimaan terhadap orang

lain.

Menurut Atoshki (2003) menyatakan bahwa penerimaan diri adalah

suatu sikap memandang diri sendiri sebagai mana adanya dan

memperlakukannya secara baik disertai rasa senang serta bangga sambil terus

menerus mangusahakan kemajuannya

Menurut Sheerer (dalam Machdan& Hartini, 2012)  menjelaskan

bahwa penerimaan diri adalah sikap dalam menilai diri dan keadaannya

secara objektif, menerima kelebihan dan kelemahannya. Menerima diri

berarti telah menyadari, memahami dan memerima apa adanya dengan

disertai keinginan dan kemampauan untuk selalu mengembangkan diri

sehingga dapat menjalani hidup dengan baik dan penuh tanggung jawab.
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Chaplin (2012) mengungkapkan bahwa penerimaan diri merupakan

sikap yang pada dasarnya merasa puas dengan diri sendiri, kualitas-kualitas

dan bakat-bakat sendiri dan pengakuan akan keterbatasan sendiri.Penerimaan

diri adalah suatu keadaan dimana seseorang memiliki sikap positif terhadap

dirinya sendiri, mengakui dan menerima berbagai aspek diri termasuk

kuliatas baik dan buruk, merasa positif dengan kehidupan yang dijalani(Ryff,

dalam Meilinda 2013).

Berdasarkan uraian diatas, dapat di ambil kesimpulan bahwa

penerimaan diri adalahkemampuan memiliki penghargaan yang tinggi

terhadap diri sendiriatau mampu menilai diri dan keadaannya secara objektif,

menerima kelebihan dan kelemahanya disertai keinginan dan kemampauan

untuk selalu mengembangkan diri sehingga dapat menjalani hidup dengan

baik dan penuh tanggung jawab.

2. Ciri-Ciri Penerimaan Diri

Menurut Sheerer (dalam Machdan & Hartini, 2012) ciri-ciri orang

yang menerima dirinya adalah:

a. Individu mempunyai keyakinan akan kemampuan untuk menghadapi

persoalan. Orangtua mempunyai rasa percaya diri dan lebih

memusatkan perhatian kepada keberhasilan dan kemampuan

anaknya dalam menyelesaikan masalah.
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b. Individu menganggap dirinya berharga sebagai seorang manusia dan

sederajat dengan orang lain. Orangtua merasa dirinya berharga

karena telah melahirkan seorang anak sama seperti orangtua lainya.

c. Individu tidak mengaggap dirinya aneh atau abnormal dan tidak ada

harapan ditolak orang lain. Orangtua tidak merasa sebagai orang

yang menyimpang dan berbeda dari orang lain, sehingga mampu

menyesuaikan dirinya dengan baik. Menyadari dan tidak merasa

malu tentang keadaan anaknya yang berbeda

d. Individu tidak malu atau hanya memperhatikan dirinya sendiri.

Orangtua memiliki keyakinan terhadap diri akan kelebihan dan

kekurangan yang dimiliki oleh anaknya. Orangtua tidak malu

terhadap kekurangan yang dimiliki anaknya.

e. Individu berani memikul tanggung jawab terhadap perilakunnya.

Setiap melakukan suatu perbuatan, orangtua bertanggung jawab atas

semua yang mereka lakukan.

f. Individu dapat menerima pujian atau celaan secara objektif.

Orangtua mampu menerima pujian, saran dan kritikan dari orang lain

untuk mengembangkan kepribadiannya lebih lanjut.

g. Individu tidak menyalahkan diri atau keterbatasan yang dimilikinya

ataupun mengingkari kelebihanya. Orangtua mengerti dan

memahami atas kelemahan yang dimiliki anaknya, tidak

menyalahkan diri sendiri terhadap kekurangannya.
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1. Faktor-faktor yang Berperan dalam Penerimaan Diri

Menurut Hurlock (1976) penerimaan diri dipengaruhi oleh sejumlah

faktor.Faktor-faktor tersebut diantaranyaadalah:

a. Aspirasi yang Realistis

Individu yang mampu menerima dirinya harus realistis tentang

dirinya dan tidak mempuyai ambisi yang tidak mungkin tercapai.

b. Keberhasilan

Agar individu menerima dirinya, individu harus mampu

mengembangkan faktor peningkat keberhasilan sehingga potensinya

berkembang secara maksimal

c. Wawasan Diri

Kemampuan dan kemauan menilai diri secara realistis serta

menerima kelemahan serta kekuatan yang dimiliki akan

meningkatkan penerimaan diri

d. Wawasan Sosial

Kemampuan melihat diri pada individu seperti pandangan orang lain

tentang diri individu tersebut menjadi suatu pedoman untuk

memungkinkan berperilaku sesuai harapan individu.

e. Konsep Diri yang Stabil

Bila individu melihat dirinya dengan satu cara pada suatu saat dan

cara lain pada saat lain, yang kadang menguntungkan dan kadang

tidak,  akan menyebabkan ambivalensi pada dirinya. Agar

tercapainya kestabilan dan terbentuknya konsep diri positif,
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significant others memposisikan diri individu secara

menguntungkan.

C. Kerangka Berfikir

Kebahagiaan merupakan salah satu hal yang ingin dicapai dan

menjadi tujuan hidup manusia (Bradburn, 1969). Ukuran kebahagiaan sangat

relatif antara individu yang satu dengan yang lain. Adakala individu

menjadikan kecukupan materi sebagai ukuran kebahgiaan. Ada yang

menganggap kebahagiaan bukan hanya mengenai materi saja, tetapi perasaan

yang berkaitan dengan pemaknaan atas berbagai peristiwa yang disetiap

rentang kehidupan. Selain itu ada pula yang  menganggap kebahagiaan adalah

orang yang mempunyai good birth, good health, good look, good luck, good

reputation, good friends, good money and goodness (Ariestoteles dalam

Rusydi, 2007)

Seligman (2005) menjelaskan bahwa kebahagiaan hidup merupakan

konsep yang mengacu pada emosi positif yang dirasakan individu dalam

hidupnya, yang ditandai dengan lebih banyaknya afeksi positif yang

dirasakan individu daripada afeksi negatif. Emosi positif seperti kepercayaan

diri, harapan, dan kepercayaan sangat membantu individu bukan ketika

kehidupan itu terasa mudah, melainkan saat kehidupan menjadi sulit. Ketika

individu berada dalam suasana hati positif orang lebih menyukainya, dan

pertemanan, cinta, serta persekutuan lebih mungkin  terjalin.
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Kebahagiaan adalah keadaan sejahtera dan kepuasan hati, yaitu

kepuasaan yang menyenangkan yang timbul bila kebutuhan dan harapan

tertentu individu terpenuhi (Hurlock, 1980), dengan terpenuhinya

kesejahteraan maka kebahagiaan akan dirasakan. Orang yang menikah

mengharapkan kehidupan yang bahagia. Salah satu bentuk kebahagian itu

adalah memiliki anak yang sehat dan normal, baik secara fisik maupun

mental.pada kenyataannya tidak sedikit orangtua yang dikaruniai anak yang

tidak normal. Orangtua akan merasa sedih dan tidak bahagia apabila anak

yang dimilikinya lahir dengan pertumbuhan dan kondisi fisik yang tidak

sempurna atau mengalami hambatan dalam perkembangan.

Reaksi pertama orangtua ketika anaknya dikatakan bermasalah

menurut Kubler Ross (dalam phebe & Woelan, 2011)  adalah penyangkalan

(orangtua tidak percaya tentang apa yang terjadi padanya), kemarahan (yang

ditandai dengan shock, kecewa, merasa bersalah,  dan menolak), depresi

(orangtua anak berkebutuhan khusus merasa sedih seringkali tidak nafsu

makan). Tidak mudah bagi orangtua yang anaknya mengalami kebutuhan

khusus untuk mengalami fase ini, sebelum akhirnya sampai pada tahap

penerimaan (acceptance). Ada masa orangtua merenung dan tidak

mengetahui tindakan tepat apa yang harus diperbuat. Tidak sedikit orangtua

yang kemudian memilih tidak terbuka mengenai keadaan anaknya kepada

teman, tetangga bahkan keluarga dekat sekalipun, kecuali pada dokter yang

menangani anaknya tersebut (Puspita dalam Sri & Anita, 2007).
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Orangtua yang memiliki anak berkebutuhan khusus sangat sulit

menerima dirinya dengan baik ketika perasaan bersalah itu sangat kuat,

terlebih perasaan bersalah karena anak yang dilahirkan dari rahimnya terlahir

dengan kondisi tidak sempurna artinya ketidak sempurnaan itu terjadi atas

faktor internal, dimana pada masa-masa kehamilanlah masa itu terjadi.

Namun ketika seorang ibu mampu menyadari kondisisnya dengan baik dan

mulai beradaptasi dengan lingkungan, maka perlahan rasa penerimaan diri itu

akan muncul pada diri ibu (Levianti, 2013)

Al-Mighwar (2006) menyebutkan bahwa penerimaan adalah faktor

yang penting dalam kebahagiaan, baik penerimaan diri sendiri maupun

penerimaan sosial, dengan demikian dapat diketahui bahwa dalam mencapai

kebahagiaan, individu harus memiliki penerimaan diri (Self Acceptance)

Sheerer (dalam machdan & Hartini, 2012)  menjelaskan bahwa

penerimaan diri adalah sikap dalam menilai diri dan keadaannya secara

objektif, menerima kelebihan dan kelemahanya. Menerima diri berarti telah

menyadari, memahami dan memerima apa adanya dengan disertai keinginan

dan kemampauan untuk selalu mengembangkan diri sehingga dapat menjalani

hidup dengan baik dan penuh tanggung jawab.

Individu yang dapat menerima keadaan dirinya dapat menghormati

diri mereka sendiri, dapat menyadari sisi negatif dalam dirinya, dan

mengetahui bagaimana untuk hidup bahagia dengan sisi negatif yang

dimilikinya, selain itu individu yang dapat menerima dirinya memiliki
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kepribadian yang sehat dan kuat, sebaliknya orang yang mengalami kesulitan

dalam penerimaan diri tidak menyukai karateristik mereka sendiri, merasa

diri mereka tidak berguna dan tidak percaya diri (Ceyhan & Ceyhan dalam

Ardilla dan Herdiana, 2013)

Penerimaan diri orangtua yang baik dapat memahami dan menerima

fakta-fakta yang begitu berbeda dengan dirinya, mereka dapat menyesuaikan

diri dengan seluruh pengalaman mentalnya sehingga evaluasi tentang dirinya

juga positif  Calhoun & Acocella (dalam Muslimah, 2010), dan jika

penerimaan diri orangtua yang memiliki anak berkebutuhan khusus tidak

menyenangkan, maka mereka akan menolak atau hanya menerima separuh

bagian dari anaknya dan akan berpengaruh buruk pada keadaan psikologisnya

(Hurlock, 1976).

D. Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka hipotesis yang

diajukan dalam penelitian iniadalah“ adahubungan positifantara penerimaan

diri orangtua yang memiliki anak berkebutuhan khusus dengan kebahagiaan”.

Semakin tinggi penerimaan diri orangtua yang memiliki anak berkebutuhan

khusus maka akan semakin tinggi kebahagiaanya”.


