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ABSTRAK 

 

Hubungan antara Pola Asuh Demokratis dan Penerimaan Diri 

dengan Harga Diri Siswa Keluarga Bercerai 

 

Oleh : 

Amalia Tahara 

 

Pendidikan bukan hanya dilakukan disekolah saja tetapi pula 

dapat dilakukan di rumah. Pendidikan dan pengasuhan selayaknya 

dilakukan oleh orang tua. Pengawasan orang tua mencakup 

mengawasi pilihan remaja termasuk setting sosial, aktivitas serta 

akademis mereka. Penelitian ini memiliki tiga tujuan yaitu untuk 

menganalisis hubungan antara pola asuh demokratis dan penerimaan 

diri dengan harga diri siswa keluarga bercerai, menganalisis hubungan 

antara pola asuh demokratis dengan harga diri siswa kleuarga bercerai 

dan juga untuk menganalisis hubungan penerimaan diri dengan harga 

diri siswa keluarga bercerai. 

Populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 93 siswa kelas 

X, XI, dan XII SMA/SMK/MA di Kabupaten Lampung Tengah. 

Peneliti menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan teknik 

pengambilan sampel berupa Total Sampling dimana seluruh anggota 

populasi dijadikan sampel penelitian. Teknik pengumpulan data 

penelitian ini menggunakan skala harga diri sebanyak 26 aitem 

(α=0,926), skala pola asuh demokratis sebanyak 31 aitem (α=0,922) 

dan skala penerimaan diri sebanyak 28 aitem (α=0,888). Teknik 

analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik analisis 

regresi berganda dengan banyua program JASP 0.14.1.0. 

Hasil penelitian menunjukkan ada hubungan positif signifikan 

antara pola asuh demokratis dan penerimaan diri dengan harga diri 

siswa keluarga bercerai dengan nilai R = 0,555, nilai F = 19.855 

dengan signifikasi p < 0,01, dan sumbangan efektif sebesar 31%. 

Hasil analisis data penelitian menunjukkan nilai koefisien korelasi (rx1-

y) = 0.460 dan p < 0,01, dan sumbangan efektif sebesar 18%. Lalu 

sdiperoleh nilai (rx2-y) = 0.406 dan p < 0,01 dengan sumbangan efektif 

sebesar 13%. 

 

Kata Kunci : Harga Diri, Pola Asuh Demokratis, Penerimaan Diri, 

Siswa Keluarga Bercerai 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

 

Transliterasi Arab-Latin digunakan sebagai pedoman yang 

mengacu pada  Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 Tahun 1987 dan 

Nomor 0543b/U/1987, sebagai berikut : 

1. Konsonan 

Arab Latin Arab Latin Arab Latin Arab Latin 

 M م Zh ظ Dz ذ A ا

 R ز B ب

 ع

‘(Koma 

terbalik 

di atas) 

 N ن

 W و Z س T ت

 H ه Gh غ S س Ts ث

 F ف Sy ش J ج

 ع

(Apostrof, 

tetapi tidak 

dilambangkan 

apabila 

terletak di 

awal kata) 

 Q ق Sh ص H ح

 خ

 

Kh ض Dh ك K 

 Y ي L ل Th ط D د

 

2. Vokal  

Vokal Pendek Contoh 
Vokal 

Panjang 
Contoh 

Vokal 

Rangkap 

_ 

- - - - 

- 

A ََا َجَدل Ȃ ََيَ  َسار… Ai 

- -- - 

- 

 

I ََي َسِذل Ȋ ََوَ  قِي ل… Au 

 و

- - - - 

- 

U ََو َذِكز Ȗ ََر    يَُجو 
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3. Ta Marbutah 

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasroh 

dan dhammah, transliterasinya adalah /t/. Sedangkan ta marbuthah 

yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/. 

Seperti kata : Thalhah, Raudhah, Jannatu al-Na’im. 

 

4. Syaddah dan Kata Sandang 

Transliterasi tanpa syaddah dilambangkan dengan huruf yang 

diberi tanda syaddah itu. Seperti kata : Nazzala, Rabbana. Sedangkan 

kata sandang “al”, baik pada kata yang dimulai dengan huruf 

qamariyyah maupun syamsiyyah.Contohnya : al-Markaz, al-Syamsu. 
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MOTTO 

 

                              

                            

 

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu 

dari api neraka yanh bahan bakarnya adalah manusia dan batu; 

penjaganya malaikat-malakikat yang kasar, keras dan tidak 

mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya, kepada 

mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan” (QS. At-

Tahrim: 6) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Manusia tumbuh dan berkembang sebagai makhluk sosial. 

Dalam diri manusia terdapat kebutuhan-kebutuhan yang harus 

terpenuhi, menurut Maslow kebutuhan tersebut ialah kebutuhan 

fisiologis, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan akan kasih sayang, 

kebutuhan akan penghargaan diri, dan aktualisasi diri. Hal ini dapat 

terpenuhi dengan adanya interaksi atau hubungan dengan orang lain.  

Lingkungan memiliki peranan besar dalam membentuk 

kepribadian seseorang. Keluarga merupakan lingkungan yang paling 

awal dikenal seseorang, peran keluarga memiliki pengaruh penting 

pada pola pikir dan cara pandang anak menghadapi sesuatu (Sri, 

2012). Namun, dalam sebuah keluarga permasalahan yang dihadapi 

begitu kompleks, seperti masalah ekonomi, ketidakharmonisan dalam 

keluarga dan lain sebagainya sehingga membuat kekacauan dalam 

sebuah keluarga. Masalah-masalah inilah yang membuat perceraian 

antara suami-istri terjadi (Alfiana, 2020). 

Berdasarkan hasil survey Badan Pusat Statistik (BPS) pada 

tahun 2012 tercatat ada sekitar 2,34% anak yang tinggal hanya 

bersama bapak kandungnya. Sedangkan persentase anak yang tinggal 

dengan ibu kandungnya hampir tiga kali lipat dibandingkan anak yang 

tinggal bersama bapak kandungnya, yaitu sebesar 6,33%. Lalu 

terdapat pula data yang menyatakan anak yang tinggal dengan 

keluarga lain sebesar 13,68%. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa 

macam, misalnya karena ada perceraian antara bapak dan ibu, baik 

perceraian karena meinggalnya ibu dan bapak kandung maupun 

perceraian karena terjadi perselisihan (Sofyan, 2013). 

Menurut harian Jawa Pos edisi tangga 7 Mei 2018, angka 

perceraian meningkat hingga 20% dikarenakan keluarga yang tidak 

harmonis,. Peningkatan jumlah perceraian tersebut secara otomais 

semakin memperbanyak jumlah anak di Indonesia yang menyandang 

status anak broken home. Secara nasional terdapat tiga wilayah yang 

angka perceraiannya paling tinggi menurut Pengadilan Agama, salah 



2 

satunya adalah kota Surabaya dengan jumlah kasus perceraian 

sebanyaj 68.092 kasus (William, 2007). Menurut Pengadilan Tinggi 

Agama tingkat perceraian di Indonesia terus meningkat. Pada 2015 

sebanyak 5,89 persen pasangan suami isteri bercerai, jumlahnya 

sekitar 3,9 juta dari total 67, 2 juta rumah tangga. Pada tahun 2020, 

persentase perceraian naik menjadi 6,4 persen dari 72,9 juta rumah 

tangga atau sekitar 4,7 juta pasangan bercerai.  

Menurut Fitriani (2014)perceraian bagi anak adalah tanda 

kematian keutuhan keluarga, perasaan kehilangan, penolakan dan 

ditinggalkan akan merusak kemampuan anak berkonsentrasi di 

sekolah. Akibat yang bisa terjadi pada anak usia remaja dari pasangan 

bercerai, biasanya dari segi psikis. Seperti perasaan malu, sensitif dan 

memiliki harga diri yang rendah. Sehingga perasaan tersebut dapat 

membuat remaja menarik diri dari lingkungan (C. D. Ryff, 1989) 

Broken home merupakan situasi dan kondisi keluarga yang tidak lagi 

memiliki  keharmonisan sebagaimana banyak diharapkan oleh setiap  

keluarga. Akibat dari perceraian keluarga sangat berpengaruh kepada 

hubungan antara orang tua dan anak baik dari segi komunikasi, 

Psikologis, dan pendidikan anak (Muttaqin & Sulistyo, 2019) 

Berdasarkan uraian di atas, harga diri remaja dari perceraian 

orang tua sangat dipengaruhi. Harga diri (self esteem) adalah 

kebutuhan psikologi pada masa remaja yang memiliki peranan penting 

pagi kehidupannya. Harga diri adalah dimensi penlian yang 

menyeluruh dari diri (J. W. Santrock, 2011). 

 Lerner dan Spanier (2008) berpendapat bahwa harga diri 

merupakan penilaian yang positif atau negatif yang dihubungkan 

dengan konsep diri seseorang (Hurlock, 1997). Pada teori hierarki 

Maslow, harga diri merupakan salah satu tingkatan kebutuhan (need). 

Self esteem need (kebutuhan penghargaan diri) yang berada pada 

tingkatan keempat pada kebutuhan Maslow. Maslow membagi 

kebutuhan penghargaan diri ke dalam dua bagian, pertama ialah 

penghargaan diri sendiri dan bagian kedua adalah penghargaan dari 

orang lain (Rosyidah, 2015). 

Harga diri terbentuk dari hasil penilaian subjektif individu 

atas umpan balik yang diterima dari lingkungan, baik hal yang positif 

maupun hal yang negatif Remaja yang mampu menerima dirinya, 
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menilai kelebihan dan kekurangan diri secara objektif akan memiliki 

harga diri yang baik (Resty, 2015) 

Tingkah harga diri seorang remaja dapat dipengaruhi oleh 

berbagai faktor. Latar belakang remaja seperti gender, ras, dan status 

sosial, dapat mempengaruhi harga diri seorang remaja. Selain latar 

belakangnya, hubungan remaja dengan orang tua dan teman menjadi 

kontributor penting terhadap terhadap tingkat harga diri mereka (J. W. 

Santrock, 2011b). Orang tua yang membesarkan anaknya dengan 

sikap penuh pengakuan dan tanggapan akan membentuk membentuk 

remaja dengan harga diri yang tinggi sementara orang tua yang 

bersikap tidak responsif dan kurang member pengakuan kepada 

anaknya akan membentuk anak dengan harga diri yang rendah 

(Larasati, 2012). Dalam hal ini pola asuh orang tua tertentu sangat 

berpengaruh bagi harga diri anak.  

Pengawasan orang tua mencakup mengawasi pilihan remaja 

terhadap setting sosial, aktivitas serta akademis mereka (Syah, 2014). 

Remaja lebih bersedia untuk terbuka kepada orang tua ketika orang 

tua bertanya kepada mereka dan ketika reaksi remaja kepada orang tua 

dicirikan dengan rasa kepercayaan, penerimaan dan kualitas yang 

tinggi (J. W. Santrock, 2011). Pada penelitian Mentari dan Daulima 

(2017)menjelaskan bahwa jenis pola asuh orang tua yang terbentuk 

didasarkan pada dua dimensi yaitu dimensi pengendalian dan dimensi 

responsif penerimaan. Hasil penelitian ini menunjukkan pola asuh 

demokratif memiliki persentase lebih tinggi, selama itu pula pola asuh 

orang tua sangat mempengaruhi harga diri yang dimiliki individu. 

Masa remaja merupakan periode yang penting dimana terjadi 

perkembangan fisik yang cepat juga disertai dengan cepatnya 

perkembangan mental. Keseluruhan perkembangan tersebut 

membutuhkan penyesuaian mental dan pembentukan sikap. Masa 

remaja merupakan masa transisi atau peralihan dari kanak-kanak 

menuju masa dewasa, perceraian yang terjadi menyebabkan anak 

mengalami masa trauma, stress serta menarik diri dari lingkungan, 

merasa bersalah dan kurang menerima diri sendiri(Alwisol, 2009). 

Seorang psikolog, Stahl (2004), memaparkan beberapa kasus remaja 

dari perceraian orang tua menyebutkan bahwa remaja belum 

sepenuhnya mampu menerima adanya perceraian, orang tua.  
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Remaja yang menerima diri dikatakan sebagai individu yang 

tidak bersalah dengan diri sendiri sehingga memiliki kesempatan 

untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya (Widiastuti, 2018). 

Kubber Rose dan Tome mengatakan bahwa sikap menerima diri 

terjadi bila seseorang mampu menghadapi kenyataan dari pada hanya 

menyerah pada pengunduran diri atau tidak ada harapan. Remaja yang 

mampu menerima dirinya, menilai kelebihan dan kekurangan diri 

secara objektif akan memiliki harga diri yang baik (Resty, 2015). 

Penerimaan diri (self acceptance) adalah sebagai suatu 

keadaan seseorang memiliki sikap yang positif terhadap diri sendiri, 

mengakui dan menerima berbagai aspek diri termasuk kualitas baik 

dan buruk yang ada pada diri dan memandang positif terhadap 

kehidupan yang dijalani (Ryff, 1989). Hurlock mendefinisikan 

penerimaan diri sebagai derajat dimana seseorang telah 

mempertimbangkan karakteristik personalnya, merasa mampu serta 

bersedia hidup dengan karakter tersebut (Permatasari & Gamayanti, 

2016) 

Penerimaan diri merupakan bagian dari kajian qonaa’ah. Arti 

qanaa’ah adalah merasa ridha dan cukup dengan pembagian rizki 

yang Allah berikan. Sifat qanaa’ah adalah salah satu ciri yang 

menunjukkan kesempurnaan iman, karena sifat ini menunjukkan 

keridhaan orang yang memilikinya terhadap segala ketentuan dari 

takdir Allah, termasuk dalam hal pembagian rizki.  

Pada penelitian lainyang dilakukan olehWangge & Hartini 

(2013) menyatakan bahwa adanya hubungan antara penerimaan diri 

dan harga diri remaja pasca perceraian orang tua. Apabila remaja 

dengan keadaan orang tua telah bercerai mampu menerima keadaan 

dirinya maka remaja tersebut akan merasakan sendiri harga diri yag 

semakin tinggi ketika menghadapi keadaan yang tidak diharapkan. 

Harga diri yang rendah akan mempengaruhi penerimaan diri individu 

sehingga penerimaan diri menjadi rendah. Peneliti menemukan 

fenomena yang hampir serupa dengan dua kasus di atas. Namun, pada 

fenomena yang diambil ini peneliti manggabungkan antara pola asuh 

demokratis dan penerimaan diri dengan harga diri siswa keluarga 

bercerai.  

Sebagai contoh BA (17 tahun), remaja laki-laki ini 

mengatakan bahwa ia dari keluarga bercerai yang saat ini tinggal 
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dengan ayahnya sejak usia 9 tahun. BA merasa dekat dengan ayahnya, 

ia menganggap bahwa ayahnya adalah orang yang bersahabat 

sehingga ketika melakukan sesuatu BA tidak sungkan untuk 

mengungkapkannya. Arahan yang diberikan oleh sang ayah adalah 

memilih ketika berteman serta membimbing BA untuk rajin belajar. 

Lain halnya dengan NA (17tahun), remaja perempuan ini mengatakan 

bahwa ia dari keluaga bercerai yang saat ini tinggal dengan ibunya 

sejak usia 5 tahun. Ketika menentukan pilihan NA cenderung akan 

meminta masukan kepada sang ibu, dan ibu NA pun tidak akan 

memaksakan atau menuntut NA sesuai dengan keinginannya. 

(Nqiyaningrum, 2007). 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas permasalahan 

yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah “Adakah 

hubungan antara pola asuh demokratis dan penerimaan diri dengan 

harga diri siswa keluarga bercerai”. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah yang diajukan maka tujuan 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk menganalisis hubungan antara pola asuh demokratis 

dan penerimaan diri dengan harga diri siswa keluarga 

bercerai. 

2. Untuk menganalisis hubungan antara pola asuh demokratis 

dengan harga diri siswa keluarga bercerai. 

3. Untuk menganalisis hubungan penerimaan diri dengan harga 

diri siswa keluarga bercerai. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 Penelitian yang penulis laksanakan diharapkan dapat 

memiliki, manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis  

Manfaat dari hasil penelitian ini diharapkan dapat 

meningkatkan informasi dan menambah wawasan 
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pengetahuan bagi pembaca terkait ilmu psikologi, khususnya 

bidang psikologi pendidikan dan psikologi perkembangan. 

Selanjutnya, diharapkan dapat memberikan informasi 

bagaimana perkembangan harga diri pada remaja dari 

keluargta bercerai serta seberapa besar pengaruh pola asuh 

orang tua dan penerimaan diri yang dimilikinya.  

2. Manfaat praktis  

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat dalam 

pengaplikasiannya, baik oleh orang tua, remaja, maupun 

lembaga pendidik. Adapun manfaatnya adalah: 

a. Bagi subjek penelitian  

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat membantu 

remaja supaya mampu menyikapi setiap problematika 

yang dihadapi dalam proses pola asuh orang tuanya dan 

memiliki pandangan yang positif terhadap diri sendiri 

maupun orang lain dengan bersyukur atas segala hal yang 

telah dilalui dalam hidupnya. 

b. Bagi Sekolah  

Diharapkan bagi sekolah untuk dapat memberikan 

dukungan sosial berupa perhatian yang lebih sehingga 

dapat meningkatkan harga diri pada siswa dari keluarga 

bercerai serta dapat meberikan program konseling kepada 

siswa keluarga bercerai. 

c. Bagi peneliti selanjutnya  

Apabila penelitian ini terbukti benar, diharapkan hasil 

dari penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan penelitian 

mendatang, khususnya yang akan meneliti terkait dengan 

harga diri dengan faktor-faktor lain selain pola asuh 

demokratis dan penerimaan diri.  

 

E. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Data pendukung berbagai penjelasan serta pembahasan dalam 

penelitian ini tidak terlepas dari berbagai kajian literature dari 

penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian. Ekspolasi 

terhadap penelitian terdahulu yang relevan sangat dibutuhkan guna 
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menegaskan penelitian. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang 

berkaitan dengan penelitian yang peneliti temukan antara lain: 

1. Kajian penelitian terdahulu yang relevan dengan variabel 

penelitian ini yaitu pola asuh orang tua dan harga diri, yang 

dilakukan olehMentari dan Daulima (2017) dengan judul 

“Hubungan Pola Asuh Orang tua dengan Harga Diri Anak 

Jalanan Usia Remaja”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan 

hubungan positif-signifikan antara pola asuh orang demokratis 

dengan harga diri dan dibuktikan dengan sumbangan efektif 

sebesar 30,6% ( p < 0,01). Menunjukkan bahwa pola asuh 

demokratif memiliki persentase yang lebih tinggi dari pola 

asuh lain. Orang tua yang menerapkan pola asuh demokratis 

ditandai dengan pola kehangatan, menerapkan disiplin tanpa 

hukuman, konsisten dalam bertindak serta diimbangi dengan 

kehadiran yang penuh dalam kehidupan anak 

2. Penelitian lain dilakukan oleh Barbara D.R. Wangge dan 

Nurul Hartini (2013) dengan judul “Hubungan antara 

Penerimaan Diri dengan Harga Diri pada Remaja Pasca 

Perceraian Orang Tua” hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa adanya hubungan antara penerimaan diri dan harga diri 

pada remaja pasca perceraian orang tua. Berdasarkan hasil 

penelitian tersebut, maka sebaiknya setiap orang orang tua 

mampu membimbing serta mengontrol perkembangan anak 

terutama ketika perceraian yang terjadi pada orang tua yang 

memiliki anak usia remaja. 

3. Penelitian ini membahas mengenai pola asuh orang tua dan 

harga diri yang dilakukan olehYulia (2017),  yang berjudul 

“Hubungan Persepsi Terhadap Pola Asuh Orang Tua Dan 

Harga Diri Denga Penyesuaian Sosial Siswa Kelas X SMK 

Strada Budi Luhur Bekasi”. Hasil penelitian ini menunjukan 

hubungan yang positif signifikan antara persepsi terhadap pola 

asuh orang tua dan harga diri dengan penyesuaian sosial 

(p<0,05). Ketika individu memiliki harga diri tinggi yang 

membuat lingkungan sosialnya mampu memberikan 

kepedulian serta perhatian kepada individu.  
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4. Penelitian lain yang dilakukan oleh Rest (2015)membahas 

tentang penerimaan diri dan harga diri, penelitian ini berjudul 

“Pengaruh Penerimaan Diri Terhadap Harga Diri Remaja di 

Panti Asuhan Yatim Putri Aisyiyah Yogyakarta”. Hasil 

penelitian ini menunjukkan ada pengasuh positif signifikan 

variabel penerimaan diri terhadap harga diri dengan nilai p 

(0,000) < 0,05. Hasil penelitian mengenai tingkat harga diri 

remaja di Panti Asuhan Yatim Putri Aisyiyah Yogyakarta 

cenderung berada pada kategori sedang atau cukup.   

5. Penelitian ini membahas tentang Harga Diri (self esteem) yang 

dilakukan oleh Rosyidah (2015)yang berjudul “Self Esteem 

Anak Jalanan Perempuan Usia Remaja Yang Tinggal Di 

Lingkungan Lokalisasi Balong Cangkring Mojokerto” hasil 

dari penelitian ini menunjukkan bahwa pembentukan self 

esteem bermula dari proses belajar, interaksi sosial dan 

pengalaman yang kemudian diperoses melalui self evaluation.  

 

Perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian sebelumnya 

terletak pada variabel penelitian, subjek penelitian dan tempat 

penelitian. Subjek yang diambil pada penelitian ini yaitu siswa 

keluarga bercerai SMA/SMK/MA di Kabupaten Lampung Tengah. 

Kajian peneliti terdahulu menjadikan acuan penulis untuk membuat 

penelitian dengan judul “Hubungan antara Pola Asuh Demokratif dan 

Penerimaan Diri dengan Harga Diri Siswa Keluarga Bercerai”. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Harga Diri 

1. Pengertian Harga Diri 

Menurut Coopersmith harga diri berhubungan dengan 

penghargaan terhadap dirinya sendiri, rasa percaya dan keyakinan 

terhadap diri sendiri (Dewi, 2009). Definisi lain mengatakan bahwa 

harga diri didefinisikan sebagai kebenaran (worthiness) atau sikap 

yang dimiliki individu terhadap dirinya sendiri, yang tampak dari 

perasaan keberhargaan atau tidak berharganya seseorang(Murk, 2006). 

Menurut Maslow harga diri merupakan suatu kebutuhan 

manusia yang memerlukan pemenuhan atau pemuasan untuk 

dilanjutkan ketingkat kebutuhan yang lebih tinggi dari kebutuhan 

harga diri  (self esteem needs). Maslow membagi menjadi dua jenis 

self esteem needs yaitu penghargaan diri sendiri dan penghargaan atas 

orang lain. Maslow juga mengemukakan bahwa sekali seorang merasa 

dicintai dan memiliki rasa, maka mereka akan mengembangkan 

kebutuhan akan penghargaan. 

Harga diri merupakan proses evaluasi seseorang terhadap diri 

sendiri baik secara positif maupun negatif. Hal ini akan sangat 

berhubungan dengan konsep diri yang dimiliki individu tersebut, 

ketika rasa memiliki harga diri yang positif maka akan membentuk 

individu yang merasa dirinya berharga, berhasil dan berguna bagi 

orang lain. Namun ketika dirasa memiliki harga diri yang negatif akan 

memunculka individu yang berperilaku negatif (Rosyidah, 2015) 

Berdasarkan beberapa definisi para tokoh diatas, maka 

disimpulkan bahwa harga diri adalah suatu penilaian subjektif yang 

dibuat individu sebagai hasil evaluasi mengenai dirinya yang 

dilakukan yang tercerminkan dalam sika positif atau negatif, dengan 

mengekspresikan suatu sikap setuju atau tidak setuju yang berasal dari 

berbagai sumber, baik internal maupun eksternal. 
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2. Aspek-aspek Harga Diri 

Coopersmith menyebutkan terhadap empat aspek dalam harag 

diri inidvidu. Aspek-aspek tersebut adalah: 

a. Kekuatan (Power) 

Kekuatan menunjukkan pada adaya kemampuan 

seseorang untuk dapat mengatur dan mengontrol tingkah laku 

dan mendapat pengakuan atas tingkah laku tersebut dari orang 

lain. kekuatan dinyatakan dengan pengakuan dan penghormatan 

yang diterima seorang individu dari orang lain dan adanya 

kualitas atas pendapat yang diutarakan oleh seorang individu 

yang nantinya diakui orang lain.  

b. Keberartian (significance) 

Keberartian menunjukkan pada kepedulian, perhatian, 

dan ekspresi cinta yang diterima oleh seseorang dari orang lain 

yang menunjukkan adanya penerimaan dan popularitas individu 

dari lingkungan sosial. Penerimaan dari lingkungan ditandai 

dengan adanya kehangatan, respon yang baik dari lingkungan 

dan adanya ketertarikan lingkungan terhadap individu serta 

lingkungan yang menyukai individu sesuai dengan keadaan diri 

yang sebenarnya. 

c. Kebijakan (Virtue)  

Kebijakan menunjukkan suatu keadaan untuk 

mengikuti standar moral, etika serta agama dimana individu 

akan menjauhi tingkah laku yang seharus di hindari dan 

melakukan tingkah laku yang sesuai moral, etika dan agama. 

Dianggap memiliki sikap yang positif dan membuat penilaian 

positif terhadap diri, yang artinya seseorang telah 

mengembangkan harga diri yang positif pada dirinya. 

d. Kemampuan (competence) 

Kemampuan merupakan suatu performansi yang tinggi untuk 

memenuhi kebutuhan dan pencapaian prestasi dimana level dan 

tugas-tugas tersebut tergantung pada variasi usia seseorang. 

Harga diri pada masa remaja meningkat menjadi lebih tinggi 

bila remaja tahu pada tugas-tugas yang penting untuk mencapai 

tujuannya, dank arena mereka telah melakukan tugas-tugas 

tersebut. Para peneliti juga menukan bahwa harga diri remaja 
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dapat meningkat saat remaja menghadapi masalah dan 

kemampuan menghadapinya (J. W. Santrock, 2002). 

 

3. Karakteristik Individu Yang Memiliki Harga Diri Yang Tinggi 

Dan Harga Diri Rendah 

Rosenberg dan Owens menjabarkan karakteristik individu 

dengan harga diri tinggi dan rendah seperti berikut:  

Tabel 1. Karakteristik Individu Yang Memiliki Harga Diri Yang Tinggi 

Dan Harga Diri Rendah 

Harga Diri Tinggi Harga Diri Rendah 

Merasa puas dengan dirinya Merasa tidak puas dengan 

dirinya 

Bangga menjadi diri sendiri Ingin menjadi orang lain atau 

berada di posisi orang lain 

Lebih sering mengalami masa 

senang 

Lebih sering mengalami emosi 

yang negatif (stress, sedih dan 

marah) 

Dapat menerima kegagalan dan 

bangkit dari kekecewaan  

Sulit menerima kegagalan dan 

rasa kecewa berlebihan  

Memandang hidup secara positif 

serta dapat mengambil sisi 

positif dari kejadian yang 

dialami 

Memandang hidup 

danberbagai kejadian dalam 

hidup sebagai hal yang negatif 

Menghargai masukan orang lain 

sebagai umpan balik untuk 

memperbaiki diri 

Menganggap masukan orang 

lain sebagai kritikan yang 

mengancam 

Menerima kejadian negatif yang 

terjadi pada diri dan berusaha 

memperbaikinya 

Membesar-besarkan kejadian 

negatif yang pernah dialami 

Mudah untuk berinteraksi, 

berhubungan dekat dan percaya 

pada orang lain 

Sulit untuk berinteraksi, 

berhubungan dekat dan 

percaya pada orang lain  

Berani mengambil resiko  Menghindari resiko 

Optimis  Pesimis  

Berpikir positif (dapat 

mendorong diri) 

Berpikir negatif (merasa tidak 

dapat membantu diri sendiri) 
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4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Harga Diri 

Coopersmith mengemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi 

harga diri, yaitu sebagai berikut: 

a. Jenis Kelamin 

Coopersmith membuktikan bahwa hargadiri wanita 

lebih rendah dari pada pria. Pendapat yang sama juga 

dikemukakan oleh Ancok dkk (1988) mengemukakan bahwa 

wanita selalu merasa harga dirinya lebih rendah dari pada pria 

seperti perasaan kurang mampu, kurang percaya diri, atau 

merasa harus selalu dilindungi. Hal ini mungkin terjadi karena 

peran orag tua dan harapan masyarakat yang berbeda terhadap 

pria maupun wanita. 

b. Intelegensi  

Individu dengan harga diri tinggi akan mencapai 

prestasi akademik yang tinggi dari pada individu dengan harga 

diri yang rendah. Karena individu dengan harga diri tinggi akan 

memiliki pandangan baik untuk masa depannya, karena itu 

individu akan berusaha secara maksimal untuk masa depannya, 

salah satunya adalah dengan giat belajar ketika dalam usia 

sekolah. 

c. Kondisi Fisik 

Adanya hubungan yang konsisten antara daya tarik fisik 

dan tinggi badan dengan harga diri. Dengan fisik yang menarik 

cenderung memiliki harga diri yang lebih baik dibandingkan 

dengan kondisi fisik yang kurang menarik.  

d. Lingkungan Keluarga  

Perilaku adil, pemberian untuk aktif dan mendidik yang 

demokratif akan membuat anak memiliki harga diri yang baik. 

Terdapat empat tipe perilaku orang tua yang dapat 

meningkatkan harga diri anak: (1) Menunjukkan penerimaan, 

afeksi, minat, dan keterlibatan pada kegiatan yang dijalani anak, 

(2) Menerapkan batasan-batasan jelaspada perilaku anak secara 

teguh dan konsisten, (3) Memberikan kebebasan dalam batas-

batas dan menghargai insiatif anak, (4) Bentuk disiplin yang tak 

memaksa (menghargai hak-hak istimewa dan mendiskusikan 

alasan-alasannya dari pada memberikan hukuman). 
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e. Lingkungan Sosial 

Harga diri dimulai ketika seseorang menyadari dirinya 

berharga atai tidak merupakan hasil proses lingkungan 

sosialnya, dimana penghargaan, penerimaan dan perlakuan 

orang lain terhadap dirinya.  

 

Pada penelitian lain yang dilakukan oleh Wangge dan Hartini 

(2013) mengatakan bahwa penerimaan diri merupakan salah satu 

faktor yang mempengaruhi harga diri seseorang. Pada penelitian yang 

dilakuakn oleh Resty (2015) mengatakan bahwa penerimaan diri 

mempengaruhi harga diri kerena untuk memiliki perasaan harga diri 

yang baik, individu harus mengetahui diri sendiri dengan baik dan 

mampu menilai secaraobjektif kebaikan dan kelemahan dirinya. 

 

5. Harga Diri Dalam Pandangan Islam 

Siswa yang memiliki harga diri rendah akan mengalami 

perasaan negatif pada diri sendiri, tidak percaya diri dan merasa tidak 

yakin akan kemampuan yang dimilikinya. Al-Qur‟an mengajarkan 

bahwa harga diri dalam kualitas terbaik adalah manusia yang 

senantiasa bertakwa kepada Allah. Dalam islam tingginya keimanan 

seseorang menunjukkan tingginya derajat manusia, sebagaimana 

firman Allah dalam surahb Al „Imran 139 yang berbunyi: 

 

                              

Artinya: 

“Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu 

bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi 

(derajatnya),jika kamu orang-orang yang beriman.” (QS. Al 

„Imran:139) 

 

Dalam tafsir Ibnu Ktsir Islam mengajarkan pada umatnya 

untuk tidak merasa rendah diri dari orang lain, tetapi juga tidak boleh 

merasa lebih tinggi dari pada orang lain. Karena sebaik-baik harga diri 

manusia ialah yang bertakwa kepada Allah SWT. Perbedaan rendah 

diri dengan rendah hati yaitu rendah hati menunjukkan bahwa seorang 
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individu merasa puas dengan dirinya, percaya dengan diri sendiri 

namun tidak menunjukkan semua yang dimiliki kepada orang lain. 

Sedangkan rendah diri merupakan seorang individu menganggap 

bahwa dirinya tidak memiliki kemampuan yang berarti, kurang 

menghargai diri sendiri karena merasa kurang mampu dalam 

melakukan sesuatu (Ningsih, 2019). 

 

6. Harga diri pada siswa keluarga bercerai 

Kata “cerai” dalam Kamus Besar Bahasa Indondesia atinya 

berpisah atau putus hubungan sebagai suami istri. Sementara itu, 

menurut istilah fiqih disebut talak yang berarti membatalkan 

perjanjian. Perceraian orang tua menurut istilah ialah melepaskan 

ikatan perkawinan atau putusnya hubungan perkawinan antara suami 

dan istri melalui ucapan, tulisan, atau isyarat dalam waktu tertentu 

atau selamanya (Fitriani, 2014) 

Perceraian juga diatur dalam undang-udang yaitu menurut 

pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 adalah putusnya perkawinan. Adapun 

yang dimaksud dengan perkawinan menurut pasal 1 UU No. 1 1974 

adalah ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai 

suami istri dengan tujuan membentu keluarga.  

Perceraian orang tua membuat anak kehilangan akan cinta dan 

kasih sayang dari orang tuanya, sehingga anak merasa malu, marah,  

berbuat kasar, pembangkan dan sebagainya. Peran ornag tua sangat 

penting dalam kehidupan anak, karena orang tua merupakan orang 

yang pertama kali dilihat. Sehingga sebagian besar waktu anak 

dihabiskan bersama dengan orang tua (Muliana et al., 2016). 

 

B. Pola Asuh Demokratis 

1. Pengertian Pola Asuh Demokratis 

Pola asuh terdiri dari dua kata yaitu pola asuh. Dalam Kamus 

Besar Bahasa Indonesia “pola” diartikan  sebagai corak, model, 

sistem, cara kerja, bentuk (struktur) yang tetap. Sedangkan makna 

“asuh” adalah mengasuh (merawat dan mendidik) dan membimbing 

(Hamungpuni, 2017). 
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 Brooks menyatakan bahwa mengasuh merupakan suatu proses 

yang di dalamnya  

Terdapat unsur memelihara, melindungi, dan mengarahkan anak 

selama masa perkembangannya. Darling dan Baumrind menyatakan 

bahwa pola asuh orang tua adalah proses dan bentuk antara orang tua 

dan anak yang mengarah pada pola pengasuhan tertentu yang dapat 

memberikan pengaruh terhadap perkembangan kepribadian anak 

(Yulia, 2017). 

 Menurut Desmita (2010)yang mengemukakan bahwa pola 

asuh orang tua adalah suatau cara terbaik yang dapat ditempuh orang 

tua dalam mendidik anak sebagai  perwujudan dari rasa tanggung 

jawab kepada anak. Peran keluarga merupakan peran yang sangat 

penting dalam mendidik anak baik dalam tinjauan agama, sosial 

kemasyarakatan maupun individu itu sendiri.  

 Pola asuh orang tua merupakan gambaran tentang sikap dan 

perilaku orang tua dalam berinteraksi pada anak. Dalam memberikan 

pengasuhan, orang tua akan memberikan perhatian, peraturan, 

disiplin, hadiah dan hukuman, serta tanggapan terhadap keinginan 

anaknya (Nisa, 2019). 

Berdasarkan definisi-definisi pola asuh di atas, dapat 

disimpulkan bahwa pola asuh orang tua merupakan peralakukan 

khusus yang orang tua berikan kepada anak yang dapat memberikan 

pengaruh terhadap kepribadian anak yang ditunjukkan melalui 

pemenuhan kebutuhan anak baik fisik maupun secara psikologis. 

Hurlock (2009)mengemukakan ada tiga bentuk pola asuh orang tua, 

yaitu sebagai berikut: 

a. Pola Asuh Otoriter 

Pola asuh ini ditandai dengan cara mengasuh anak 

melalui aturan-aturan yang ketat orang tua sering kali 

memaksa anaknya untuk mengikuti aturan yang dibuatnya, 

kebebasana anak sering kali dibatasi. Anak jarang diajak 

berkomunikasi atau bertukar pikiran dengan orang tua. Pola 

asuh yang bersifat otoriter juga ditandai dengan penggunaan 

hukuman keras, anak juga diatur segala keperluan hidupnya 

dengan aturan yang ketat, dan masih tetap diberlakukan walau 

anak sudah menginjak dewasa. 



16 

Dampak psikologis pola asuh otoriter terhadap anak 

adalah anak menjadi penakut, pendiam, tertutup, gemar 

menentang, suka melanggar norma, berkepribadian lemah, 

cemas dan menarik diri 

b. Pola Asuh Permisif 

Pola asuh ini ditandai dengan cara orang tua 

memberikan kebebasan kepada anak untuk melakukan apa 

saja yang dikendakinya, anak dianggap sebagai orang dewasa 

muda. Semua yang dilakukan oleh anak adalah benar dan 

tidak perlu mendapat teguran, arahan dan bimbingan. 

Dampak psikologis pola asuh permisif terhadap anak 

adalah menghasilkan anak-anak yang agresif, manja, tidak 

patuh, kurang mandiri, mau mennag sendiri, kurang percaya 

diri, dan kurang matang secara sosial (Solikha, 2018). 

c. Pola Asuh Demokratis  

Bumrind mendefinisikan pola asuh demokratis 

merupakan kombinasi unik antara pemberian kontrol yang 

tinggi dan dorongan positif orang tua terhadap otonomi atau 

usaha mandiri anak. Demokratis adalah pola asuh yang 

mendorong anak untuk mandiri namun tetap menempatkan 

batas dan kendali pada tindakan mereka (J. W. Santrock, 

2002). 

 Orang tua memberikan kebebasan kepada anak disertai 

dengan rasa tanggung jawab, bahwa anak dapat berinteraksi 

dengan lingkungan sekitar. Orang tua akan bersikap konsisten 

terhadap anak, apabila anak melakukan pelanggaran maka 

orang tua akan memberikan hukuman namun apabila 

melakukan hal yang baik akan diapresiasi dengan memberikan 

hadiah. Dalam pola asuh ini anak bertindak sesuai dengan 

norma yang berlaku dimasyarakat.  

 Orang tua dalam pola asuh ini bersikap rasional dan realistis 

terhadap kemampuan anak, tidak berharap berlebihan yang 

melampuai batas kemampuan anak. Berdasarkan uraian diatas, 

maka dapat dikatan bahwa pola asuh demokratis merupakan 

cara mendidik anak dengan cara yang hangat serta orang tua 

menentukan peraturan-peraturan tetapi dengan 

mempertimbangkan kemampuan dan keinginan anak.  



17 

 
 

2. Aspek-aspek pola asuh demokratis 

Baumrind memaparkan bahwa aspek-aspek pola asuh demokratis 

sebagai berikut: 

a. Tegas namun tetap hangat  

b. Menggunakan standar untuk mengatur anak-anaknya yang 

sesuai dengan perkembangan anak 

c. Menempatkan nilai yang tinggi pada perkembangan 

kemandirian anak 

d. Menanamkan kebiasaan rasional, berfokus pada masalah 

serta sering melibatkan diri pada anak yang membahas 

tentang persoalan disiplin. 

e. Mendorong interaksi saling memberi dan menerima  

f. Mendukung, menerima, mengarahkan, dan bertanggung 

jawab dalam kehidupan anak, tetapi tidak mendominasi 

anak  

g. Menggunakan wewenang tetapi dalam penerapannya 

bersifat membimbing anak 

h. Bekerja sama dengan anak dalam membuat keputusan  

i. Membimbing anak secara perlahan untuk bersifat mendiri  

 

C. Penerimaan Diri 

1. Pengertian Penerimaan Diri 

J. P. Caplin (2011)menyatakan penerimaan diri ialah sikap yang 

pada dasarnya merasa puas dengan diri sendiri, kualitas diri dan bakat-

bakat yang dimiliki dengan pengakuan diri. Remaja yang menerima 

diri diartikan sebagai individu yang tidak bermasalah dengan diri 

sendiri sehingga memiliki kesempatan untuk bergaul dengan 

lingkungan sekitarnya. Kubber Rose dan Tom (2008) mengatakan 

bahwa sikap penerimaan diri terjadi bila seseorang mampu 

menghadapi kenyataan dari pada hanya menyerah pada kemunduran 

diri atau tidak ada harapan. Remaja yang mampu menerima dirinya, 

menilai kelebihan dan kekurangan diri secara objektif akan memiliki 

harga diri yang baik (Resty, 2015). 

Hurlock (2009) menyatakan bahwa penerimaan diri merupakan 

tingkatan dimana individu merasa mempertimbangkan karakteristik 



18 

peribadinya dan mau hidup dengan karakteristik tersebut. Dengan 

penerimaan diri, individu dapat menghargai segala kelebihan dan 

kekurangan dalam dirinya (Heriyadi, 2013). 

Carl Rojer mengemukakan bahwa ketika individu mampu 

menginternalisasikan penerimaan positif tentang diri maka individu 

tersebut mendapat kepuasan akan dirinya sendiri. Penerimaan diri 

merupakan sikap yang positif karena ketika individu menerima diri 

sebagai manusia yang utuh ia dapat mengatasi keadaan emosionalnya 

tanpa mengganggu orang lain.  

Berdasarkan beberapa pengertian para ahli yang diuraikan di 

atas, maka didapatkan pengertian penerimaan diri sebagai suatu 

keadaan dimana seorang individu memiliki penilaian positif terhadap 

dirinya, serta mengakui segala kelebihan maupun kekurangan yang 

ada di dalam dirinya tanpa malu atau perasaan bersalah dan dapat 

menyesuaikan diri dengan masyarakat dan kehidupannya. 

 

2. Aspek-aspek penerimaan diri 

Penerimaan diri menurut Powel terdiri dari lima aspek. Aspek-

aspek tersebut yaitu sebagai berikut: 

a. Penerimaan Fisik 

Penerimaan fisik dilihat dari dua hal yaitu, 

meliputi penerimaan keadaan tubuh juga kesehatan. 

Individu dikatan menerima secara fisik bilamana dapat 

menerima keadaan diri baik dari segi wajah, tubuh maupun 

kesehatan.  

b. Penerimaan Intelektual 

Penerimaan ini ditandai dengan adanya 

penerimaan kuantitas dan kualitas kecerdasan mampu 

mengontrol cara berfikir serta menerima pola pikir 

individu lain.  

c. Penerimaan Keterbatasan Diri 

Penerimaan keterbatasan diri artinya individu 

mampu menerima segala hal mengenai keterbatasan dan 

kelemahan yang ada dalam dirinya serta dapat 

mengarahkan keterbatasan dan kelemahan tersebut kearah 

yang positif.  
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d. Penerimaan Perasaan atau Emosi  

Individu yang mampu mengontrol perasaan atau 

emosi dalam dirinya akan mampu menanggapi atau 

mengungkapkan secara tidak berlebihan.  

e. Penerimaan Kepribadian 

Individu memerlukan pengetahuan yang cukup 

tentang pribadinya, baik dari orang lain maupun 

penyadaran tentang keadaan diri sendiri. Sehingga individu 

tersebut mampu menikmati hidup dengan sikap apa adanya 

tanpa disertai sikap mementingkan dirinya sendiri (Andani, 

2018). 

 

D. Hubungan Antara Pola Asuh Demokratis Dan 

Penerimaan Diri Dengan Harga Diri Pada Anak Yang 

Berasal Dari Keluarga Bercerai 

Pada masa remaja terjadi banyak perbahan pada diri 

seseorang termasuk dalam hal biologis, psikologis, sosial dan 

ekonomi. Diantara berbagai perubahan yang terjadi, perubahan 

dalam aspek psikologis dipandang sebagai isu yang paling 

penting pada masa remaja. Terjadinya berbagai perubahan pada 

masa remaja ini juga seringkali berdampak pada menurunnya 

rasa keberhargaan diri (self esteem) pada diri remaja(Larasati, 

2012). 

Menurut Coopersmith harga diri berhubungan dengan 

penghargaan terhadap dirinya sendiri, rasa percaya dan 

keyakinan terhadap diri sendiri. Maslow membagi menjadi 2 

kebutuhan akan penghargaan diri (self esteem needs) yaitu 

penghargaan diri sendiri dan penghargaan atas orang lain.  

Harga diri merupakan proses evaluasi seseorang 

terhadap diri, berhubungan dengan konsep diri yang dimiliki 

individu tersebut ketika rasa memiliki harga diri yang positif 

maupun negatif. Hal ini sangat berhubungan dengan konsep diri 

yang dimiliki individu tersebut ketika rasa memiliki harga diri 

yang positif maka akan membentuk individu yang merasa 
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dirinya berharga, berhasil dan berguna bagi orang lain. Namun 

ketika memiliki harga diri yang negatif akan memunculkan 

individu berperilaku negatif (Rosyidah, 2015). 

Tingkat harga diri seseorang dapat dipengaruhi oleh 

berbagai faktor. Latar belakang remaja seperti gender, ras dan 

status sosial dapat mempengaruhi harga diri seorang remaja. 

Selain latar belakangnya, hubungan remaja dengan orang tua 

dan teman menjadi faktor penting terhadap tingkat harga diri 

remaja (J. W. Santrock, 2011). 

Berdasarkan penelitian terdahulu orang tua yang 

membesarkan anaknya dengan sikap penuh pengakuan dan 

tanggapan akan membentuk remaja dengan harga diri yang 

tinggi sementara orang tua yang bersikap tidak responsif dan 

kurang member pengakuan kepada anaknya akan membentuk 

anak dengan harga diri rendah (Larasati, 2012). 

Kemudian penelitian lain pula yang dilakukan oleh 

Masruroh (2016), Mentari dan Daulima (2017),Naqianingrum 

(2007), dan Yulia (2017)menjelaskan bhawa pola asuh orang tua 

sangat berpengaruh terhadap harga diri anak. Sebab pola asuh 

yang bersifat responsif dapat mempengaruhi tingkat harga diri 

anak.  

Menurut Desmita (2010)pola asuh orang tua adalah suatu cara 

terbaik yang dapat ditempuh orang tua dalam mendidik anak 

sebagai perwujudan dan rasa tanggung jawab kepada anak. Pola 

asuh orang tua merupakan gambaran tentang sikap dan perilaku orang 

tua dalam berinteraksi pada anak. Dalam memberikan pengasuhan, 

orang tua akan memberikan perhatian, peraturan, disiplin, hadiah dan 

hukuman, serta tanggapan terhadap keinginan anaknya (Nisa, 2019). 

Pendidikan bukan hanya dilakukan di sekolah saja tetapi 

dapat dilakukan dirumah. Pendidikan dan pengasuhan 

seharusnya dilakukan oleh kedua orang tua. Namun pada 

kenyataannya, tidak semua anak mendapatkan pendidikan dan 

pengasuhan dari kedua orang tua kandungnya (Syah, 2014). 

Orang tua cenderung mementingkan kepentingan mereka sendiri 
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dari pada memberikan kasih sayang dan perhatian kepada anak. 

Akibat dari perceraian keluarga sangat berpengaruh kepada hubungan 

antara orang tua dan anak baik dari segi komunikasi, Psikologis, dan 

pendidikan anak (Muttaqin & Sulistyo, 2019).Ketidakharmonisan 

ini timbul disebabkan oleh faktor ekonomi serta perbedaan 

pendapat, hal ini yang mendorong terjadinya perceraian.  

Berdasarkan penelitian terdahulu yang relevan dengan 

penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Barbara 

Wangge D. R. dan Nurul Hartini (2013) yang berjudul 

“Hubungan Penerimaan Diri dengan Harga Diri Pasca 

Perceraian Orang Tua”, menjelaskan bahwa penerimaan diri 

berpengaruh dalam harga diri pada remaja pasca perceraian 

orang tua. Apabila remaja dengan orang tua bercerai mampu 

menerima keadaan dirinya maka remaja tersebut akan memiliki 

harga diri yang tinggi dan mampu menghadapi keadaan yang 

tidak diharapkan. Dalam penelitian ini pula dikatakan bahwa 

sebaiknya orang tua mampu membimbing serta mengontrol 

perkembangan anak. 

Rasty (2015) mengatakan bahwa penerimaan diri 

mempengaruhi harga diri karena untuk memiliki harga diri yang 

baik, individu harus menilai secara objektif kebaikan dan 

kelemahan diri. J. P. Capli (2011)mengatakan penerimaan diri 

ialah sikap yang pada dasarnya merasa puas dengan diri sendiri 

dan bakat-bakat yang dimiliki dengan pengakuan diri.  
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E. Kerangka Brpikir 

 
Gambar 1. Kerangka Berpikir 

Siswa yang berasal dari keluarga bercerai dalam hal ini 

tergolong dalam usia remaja memiliki masa perkembangan yang 

rentan dan bergejolak serta dituntut untuk mampu untuk beradaptasi 

pada lingkungan yang baru dan mampu menghadapi suatu 

permasalahan. Harga diri adalah kebutuhan psikologi pada masa 

remaja yang memiliki peranan penting bagi kehidupannya. 

Penerimaan diri merupakan salah satu faktor yang dapat 

mempengaruhi harga diri. Remaja yang mampu menerima dirinya, 

menilai kelebihan dan kekurangan diri secara objektif akan memiliki 

harga diri yang tinggi. Sikap menerima diri terjadi bila seseorang 

mampu menghadapi kenyataan dari pada hanya menyerah pada 

pengunduran diri.  

Kemudian faktor lain seperti pola asuh demokratis juga 

memiliki peran dalam membentuk harag diri seorang remaja. Seperti 

yang dijelaskan sebelumnya bahwa pola asuh demokratis dengan sifat 

responsif akan memunculkan harga diri remaja yang tinggi. Karena 

anak merasa didengarkan serta diberikan tanggung jawab atas apa 

yang ia lakukan. Orang tua yang menunjukkan pola kehangatan, 

konsisten dalam bertindak serta disiplin tanpa hukuman memberikan 
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pengaruh yang sangat besar tingkah harga diri yang dimiliki oleh 

anak.  

Berdasarkan paparan diatas, maka peneliti ingin mengetahui 

lebih dalam dan sejauh mana hubungan dari pola asuh demokratis dan 

penerimaan diri dengan harga diri siswa keluarga bercerai. Maka dari 

itu terdapat kerangka hubungan dengan dua variabel bebas terhadap 

variabel terikat yaitu antara pola asuh demokratis dan penerimaan diri 

dengan harga diri.  

 

F. Hipotesis 

Hipotesis ialah dugaan sementara yang mungkin benar dan 

mungkin salah. Hipotesis akan diterima apabila fakta-fakta 

mendukungnya dan menolak jika salah. Hasil dari sebuah penelitian 

sangat mempengaruhi penerimaan dan penolakan hipotesis.  

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Ada hubungan yang signifikan antara pola asuh demokratis 

dan penerimaan diri dengan harga diri siswa keluaga bercerai. 

2. Ada hubungan yang signifikan antara pola asuh demokratis 

dengan harga diri siswa keluaga bercerai. 

3. Ada hubungan yang signifikan antara penerimaan diri dengan 

harga diri siswa keluaga bercerai. 
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