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ABSTRAK 

 

HUBUNGAN ANTARA SELF-COMPASSION DENGAN 

RESILIENSI PADA REMAJA ORANGTUA BERCERAI 
 

Oleh 

Eva Yuria Zahra 
 

Keluarga adalah lingkungan pertama dan utama dalam 

melaksanakan proses sosialisasi kepribadian seorang anak, dalam 

keluarga terdapat situasi yang tidak diinginkan bagi anak dan remaja, 

misal terjadi perceraian orangtua. Setiap remaja memiliki respon yang 

berbeda-beda ketika berada dikonsisi tersebut, semua hal itu 

tergantung pada tingkat ketahanan individu, setiap individu 

membutuhkan resiliensi, yaitu kemampuan seseorang untuk 

melanjutkan kembali setelah melewati tekanan yang berat. Salah satu 

faktor pendukung yang berasal dari dalam diri remaja yang dapat 

membantu menghindari individu mengalami keterpurukan dari kondisi 

kesulitan, perasaan menyalahkan diri sendiri dan munculnya perasaan 

mengasihi diri sendiri yang disebut dengan Self-Compassion. Tujuan 

dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat hubungan 

antara Self-Compassion dengan resiliensi pada remaja orangtua 

bercerai, hipotesis dari penelitian ini ialah terdapat hubungan positif 

antara Self-Compassion dengan Resiliensi pada remaja dengan 

latarbelakang keluarga bercerai. 

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode 

kuantitatif dengan menggunakan skala resiliensi yang terdiri dari 20 

aitem (alpha cronbach 0,877) dan skala Self-Compassion terdiri dari 

19 aitem (alpha cronbach 0,878). Teknik penarikan sampel 

menggunakan teknik Purposive Sampling dengann jumlah sampel 

sebanyak 60 orang terdiri dari 25 remaja laki-laki dan 35 remaja 

perempuan di Kabupaten Tanggamus yang sesuai dengan kriteria 

subjek penelitian, teknik analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah analisis Product Moment dengan bantuan 

program SPSS 25.0 for windows. 

Berdasarkan analisis data yang dilakukan didapatkan hasil, 

nilai koefisien (R) sebesar 0,833 dengan p = 0,000 (p<0,01) ada 

hubungan antara variabel Self-Compassion dengan Resiliensi. Hasil 

sumbangan efektif  sebesar 69,4 % dan sisanya dimungkinkan 

dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti diantaranya dukungan 

sosial, kognitif, intelegensi dan sumber daya psikologi pada individu. 
 

Kata Kunci: Resiliensi, Self-Compassion 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

Mengenai Transliterasi Arab-Latin ini digunakan sebagai 

pedoman 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 و Zh ظ Dz ذ A ا

 R ز B ة

 ع

„ 

(Koma 

terbalik 

di atas) 

 N ن

 W و Z ز T ت

 H ه Gh غ S س Ts ث

 F ف Sy ش J ج

 ء

` 

(Apostrof, 

tetapi tidak 

dilambang

kan apabila 

terletak di 

awal kata) 

 Q ق Sh ص H ح

 K ك Dh ض Kh خ

 Y ي L ل Th ط D د

 

2. Vokal 

Vokal 

Pendek 
Contoh 

Vokal 

Panjang 
Contoh 

Vokal 

Rangkap 

_ 

- - - - - 
A ََا َجَدل Ȃ َََسبز Ai ََي… 

- - - - - 
__ I ََي َسِرل Ȋ ََِكْيم Au َْو … 

 و

- - - - - 
U  َو نَِكس Ȗ ََْىز    يَج 

 



 

vi 

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 tandasyaddah itu. Seperti kata : Nazzala, Rabbana. 

Sedangkan kata sandang “al”, baikpada kata yang dimulai dengan 

huruf qamariyyah maupun syamsiyyah.Contohnya: al-Markaz, al-

Syamsu. 
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MOTTO 

 

 

ۡسَعهَۚبَ َو  نَۡفًسبَإَِله  َ َٱَّلله ٦٨٢ََلَي َكهِّف   

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 

kesanggupannya”. 

(QS. Al-Baqarah :286) 

 

ََ َْن َأ ٰى َعسَ ََو َۖ ْى ك  َ َن ٌس يْ ََخ ه َى بََو ً ئ يْ ه ىاَشَ َس َْك َت َْن َأ ٰى سَ َع َو

ىنََ َم  ه ْع َ َت َََل ت ْى نْ َ أ ََو ى  َ ه ْع َ َي ََوَّللاه  َۗ ْى ك  َ َن سٌّ َشَ ه َى ًبََو ئ يْ بُّىاَشَ  ت ِح

“dan boleh jadi kamu membenci sesuatu tapi ia baik bagimu, 

dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu tetapi ia buruk bagimu, 

dan Allah maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui” 

 (Qs. Al-Baqarah :216) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Terdapat tiga saat yang penting, yakni kelahiran, pernikahan, dan 

kematian dalam perjalanan hidup manusia. Pernikahan merupakan 

awal dari pembentukan keluarga (Setiono, 2011). 

Keluarga adalah lingkungan pertama dan utama dalam 

melaksanakan proses sosialisasi kepribadian seorang anak, ditengah 

keluarga anak diajarkan norma dan nilai yang ada dilingkungannya, 

sehingga dapat dikatakan keluarga merupakan unit sosial terkecil yang 

memberikan dasar bagi perkembangan anak (Soekanto, 2012). Salah 

satu fungsi keluarga yaitu memberikan rasa aman dan akan 

merealisasikan fungsi krisis pada remaja (Nafisatoor dan Yulianti, 

2005). 

Dalam keluarga terdapat situasi yang tidak diinginkan bagi 

sebagian anak dan remaja, misalnya terjadi perceraian, anak akan 

merasakan dampak dari perceraian tersebut. Perceraian merupakan 

berpisahnya suami-istri secara hukum hingga tidak adanya lagi ikatan 

pernikahan (Hurlock, 1990). Perceraian sebagian besar terjadi karena 

konflik dan pertengkaran antara suami dan istri (Altundag & Bulut, 

2014). Lembaga Demografi Universitas Indonesia (1981) menjelaskan 

bahwa perceraian banyak dipengaruhi oleh faktor demografi lainnya, 

seperti umur, kelompok etnik, asal daerah, kota, desa dan sebagainya. 

Faktor yang menunjang dari perkawinan dan perceraian antara lain 

kondisi ekonomi, pendidikan, dan faktor legal atau tidaknya 

perkawinan dan perceraian. Faktor lamanya perkawinan sangat 

penting dalam menghitung potensi dan stabilitas perkawinannya. 

Berdasarkan data Badan Peradilan Mahkamah Agung (MA), 

angka perceraian di Indonesia, terkhusus untuk yang beragama Islam 

pada tahun 2019 mencapai 480.618 kasus. Angka tersebut mengalami 

peningkatan setiap tahun sejak 2015 dan tahun 2020 per-Agustus 

jumlahnya sudah mencapai 306.688 kasus dan penyebab tingginya 

angka perceraian di Indonesia adalah karena permasalahan ekonomi. 

Berdasarkan berita yang dimuat lampost.com pada 22 Januari 2021 

total perkara yang masuk ke seluruh Pengadilan Agama se-Lampung 
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dan tercatat di PTA bandarlampung sudah ada sebanyak 16.453 

permohonan. Untuk gugatan perceraian sepanjang 2020 sebanyak 

14.000. dengan perkara yang diputuskan pengadilan selama 2019-

2020 sekitar 17.000 kasus. 

Dampak yang ditimbulkan pada remaja yang mengalami 

perceraian orangtua ialah memiliki resiko yang lebih tinggi untuk 

mengembangkan gejala depresi, rendah diri, argresi, menggunakan 

alkohol dan obat-obatan terlarang serta berprilaku kriminal (Rodger, 

2002). Sejalan dengan hasil penelitian dari Indarsari (dalam Septiyani, 

2018) menyatakan bahwa kondisi keluarga yang mengalami 

perceraian akan memberikan dampak, yaitu yang pertama, Academic 

problem, dimana anak akan merasa malas belajar dan menurunnya 

prestasi anak. Kedua, Behavioral problem dimana mereka mulai 

berontak, kasar, masa bodo, memiliki kebiasaan merusak, seperti 

mulai merokok, minum-minman keras, judi dan lari ketempat 

pelacuran. Ketiga, Sexual problem yaitukrisis kasih yang ingin coba 

ditutupi dengan mencukupi kebutuhan hawa nafsu. Keempat, Spiritual 

problem, dimana mereka kehilangan father‟s figure sehingga mereka 

beranggapan bahwa tuhan dan tokoh agama merupakan bagian dari 

sebuah sandiwara kemunafikan. Lebih lanjut penelitian mengenai 

dampak perceraian bagi seorang remaja oleh Utari, Putri & 

Haffinuddin (dalam Elfira, 2019) menyatakan bahwa remaja yang 

berada ditengah-tengah keluarga bercerai akan merasakan dampak 

seperti perasaan malu terhadap perceraian orangtua, perasaan mudah 

marah dan sulit fokus terhadap sesuatu. Selain itu remaja akan merasa 

kehilangan rasa hormat dan lebih mudah marah terhadap keadaan dan 

kedua orangtuanya, tidak memiliki tujuan hidup dan merasa tidak 

aman dengan lingkungan sekitar karena kehilangan orangtua yang 

melindungi secara utuh. Namun, tidak sedikit pula remaja yang berada 

ditengah keluarga bercerai merasakan dampak postif seperti menjadi 

lebih mandiri dan tidak lagi bergantung kepada kedua orangtuanya 

(Utari, dkk, 2018). 

Dalam penelitian tentang struktur keluarga yang dilakukan oleh 

Skagss dan Jodl (1999) menemukan bahwa remaja yang tinggal bukan 

pada keluarga tiri lebih kompeten, secara sosial lebih bertanggung 

jawab dan kurang mengalami masalah perilaku daripada remaja yang 
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tinggal pada keluarga tiri yang kompleks. Hubungan yang kompleks 

dalam keluarga tiri menghadirkan tantangan-tantangan yang 

membutuhkan penyusaian, sehingga membuat remaja lebih beresiko 

mengalami masalah penyesuaian. Kondisi seperti ini sangat rawan 

bagi usia remaja, dimana usia remaja merupakan usia transisi masa 

kanak-kanak menuju masa dewasa dengan tugas-tugas perkembangan 

usia remaja yang semakin kompleks, sesuai dengan krakteristik 

mental remaja yang sedang dalam tahap pencarian jati diri (Hurlock, 

1997). Ditambah lagi tuntutan Remaja dimasa kini yang semakin 

kompleks dengan dinamika kehidupan, oleh karenanya remaja dituntut 

untuk memiliki Resiliensi agar tidak mempengaruhi tugas 

perkembangan, kualitas hidup dan masa depannya kelak (Sunarti dkk, 

2017). 

Selanjutnya, peneliti melakukan wawancara kepada 2 subjek 

dengan latarbelakang orangtua bercerai yang berada di wilayah 

Tanggamus. Kabupaten Tanggamus merupakan salah satu kabupaten 

yang beradaa diwilayah tanggamus yang memiliki angka perceraian 

yang relatif tinggi dan menurut Sistem Infomasi Penelurusan Perkara 

(SIPP) Pengadilan Agama Tanggamus per- 23 Aguatus 2021 sudah 

tercatat total perkara perdata gugatan ialah sebanyak 6,388  perkara 

yang membuktikan tingginya angka perceraian di kabupaten 

tanggamus. Subjek 1 diwawancarai pada tanggal 04 Januari 2021. 

Subjek 1 berusia 20 tahun dengan jenis kelamin perempuan 

mengatakan bahwa orangtua nya mengalami perceraian sejak subjek 

berusia 2 tahun, dampak yang ditimbulkan dari perceraian kedua 

orangtua nya membuat subjek 1 pernah berada di titik terpuruk akan 

kesedihan namun ia bisa bangkit dari kondisi tersebut. 

Peneliti kemudian mewawancarai subjek 2 pada tanggal 05 

Januari 2021. Subjek 2 berusia 22 tahun dengan jenis kelamin laki-

laki, berbeda dengan subjek 1 subjek 2 pernah melakukan 

penyimpangan dengan menggunakan  obat-obatan terlarang dan tidak 

pernah pulang kerumah, berkumpul bersama teman-teman dijalanan 

namun lambat laun semakin bertambahknya usia subjek 2 mulai 

menyadari bahwa pelampiasan amarahnya tersebut dilakukan dengan 

cara yang salah, akhirnya subjek 2 memutuskan untuk pulang dan 

berkumpul kembali dengan keluarga meskipun dengan kondidi tidak 
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lengkapnya lagi keluarga. Ramaja memiliki respon yang beda-beda 

ketika orangtuanya mengalami perceraian (Asriandari, 2015). Barack 

Husein Obama dan Susilo Bhambang Yudhoyono (SBY) merupakan 

salah satu contoh potret bagaimana seorang anak dengan latar 

belakang orangtua bercerai dapat bangkit dari masa lalunya. (Fitriana, 

2012). Hal tersebut tergantung pada tingkat ketahanan yang dimiliki 

setiap individu. Menurut Tugade & Frederickson (2004) setiap orang 

membutuhkan resiliensi, yaitu kemampuan seseorang untuk 

melanjutkan kehidupan kembali setelah melewati tekanan yang berat, 

karena kehidupan ini penuh dengan rintangan dan cobaan. 

Dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 155-157 Allah SWT 

berfirman mengenai kemampuan menghadapi cobaan, yang berbunyi: 

 

ٍَ اْْلَْيَىاِل  ٍَ اْنَخْىِف َواْنُجْىِع َوََْقٍص يِّ َْفُِس َونََُْبهَُىََُّكْى ِبَشْيٍء يِّ َواْْلَ

 ٍَ بِِسْي ِس انّصٰ ٰسِثِۗ َوبَشِّ ًَ ا اََِّا  ٥١١َوانثَّ ِصْيبَتٌ ِۗ قَانُْىٓ ٍَ اَِذٓا اََصابَْتهُْى يُّ اَنَِّرْي

 ٌَِۗ ِ َواََِّآ اِنَْيِه ٰزِجُعْى
بِِّهْى  ٥١١لِِلّٰ ٍْ زَّ ى َِك َعهَْيِهْى َصهَٰىٌث يِّ

ٰۤ
اُوٰن

ْهتَُدوْ  ًُ ى َِك هُُى اْن
ٰۤ
تٌ َِۗواُوٰن ًَ  (511-511: 2) انبقسة/ ٥١١ٌَ َوَزْح

Artinya: “Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan 

kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, 

kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan 

berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang 

sabar.(Yaitu) apabila orang-orang yang ditimpa 

musibah, mereka mengucapkan “innalillahi wa 

innaa ilaihi roji‟uun”. Mereka itulah yang 

mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat 

dari Tuhan mereka dan mereka itulah orang-orang 

yang mendapat petunjuk”. (QS. Al-Baqarah 155-

157). 

Penafsiran yang dijelaskan oleh Ibnu Katsir dan M. Quraish 

Shihab (dalam Maulana, 2020) solusi dalam menghadapi ujian adalah 

dengan bersabar dan menyerahkan diri kepada Allah. Orang-orang 

yang bersabar menurut Ibnu Katsir adalah orang yang yang ketika 

ditimpa ujian dirinya selalu mengucapkan “innalilahi wa inna ilaihi 
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raji‟un” . Ucapan itu senantiasa dijadikan sebagai obat penghibur 

ketika ujian sedang menimpa. Dirinya selalu mengimani bahwa segala 

apa yang terjadi di dunia ini sudah menjadi takdir Allah SWT dan 

setiap peristiwa yang terjadi pasti ada hikmah dibaliknya. Tugas 

manusia hanyalah menghadapi ujian tersebut dengan berserah diri 

kepada Allah dan berkeyakinan bahwa Allah pasti memberikan yang 

terbaik bagi hambanya.Seorang hamba yang bisa bersabar dalam 

menghadapi ujian akan mendapat pahala keberkahan yang sempurna 

dan mendapat rahmat dari-Nya. Allah SWT dalam firman nya 

menjelaskan “Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang 

sempurna dan rahmat dari Tuhannya”. Selain itu, dirinya juga akan 

mendaptkan bonus pahala yang berlimpah dan tergolong sebagai 

hamba yang mendapat petunjuk sebagaimana firmanNya “dan mereka 

itulah orang-orang yang mendapat petunjuk.” Karena mereka 

diberikan pahala dan senantiasa ditambah lagi oleh Allah. Orang yang 

mau bersabar dan berserah diri ketika sedang diuji akan mendapatkan 

balasan yang lebih baik dari sebelumnya karena datangnya ujian 

bukan untuk melemahkan akan tetapi untuk menaikkan kualitas. 

Quraish Shihab (2006) juga menegaskan bahwa arti Kami milik 

Allah. Jika demikian, Dia melakukan apa saja sesuai dengan 

kehendak-Nya. Tetapi, Allah Maha Bijaksana. Segala tindakan-Nya 

pasti benar dan baik. Tentu ada hikmah di balik ujian atau musibah 

itu. Dia Maha pengasih, Maha Penyayang, “kami akan kembali 

kepada-Nya” sehingga ketika bertemu nanti tentulah pertemuan itu 

adalah pertemuan dengan kasih sayang-Nya. 

Berdasarkan ayat diatas Allah SWT menjelaskan bahwa manusia 

harus bersabar dalam menerima cobaan dan ujian, kebahagiaan bagi 

orang yang sabar itu adalah janji Allah SWT. Orang yang besabar 

akan mendapatkan keberkatan dan rahmat yang sempurna dari Allah 

SWT, mereka termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk. 

Adapun faktor yang mempengaruhi Resiliensi yang dipaparkan 

oleh Holaday (1997) yaitu dukungan sosial, kemampuan kognitif, dan 

sumber daya psikologis dan beberapa penelitian lain terkait dengan 

resiliensisalah satunya oleh Hadingsih (2014) menunjukan bahwa 

dukungan sosial memiliki kontribusi positif terhadap resiliensi pada 

remaja di panti asuhan keluarga yatim Muhammadiyah Surakarta. 
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Penelitian terkait Resiliensi pada remaja lainnya menyatakan 

terdapat hubungan penerimaan diri dan resiliensi dengan 

kebermaknaan hidup remaja Panti Asuhan Pelayanan Kasih Bakti 

Mandiri Jakarta (Dumaris & Rahayu, 2019) Salah satu faktor 

Resiliensi menurut Ross & Fautini (dalam Holaday & 

McPearson,1997) adalah yaitu ketika individu mengalami masa yang 

sulit maka individu tidak menyalahkan diri sendiri dengan keadaan, 

tidak merasa bersalah, dan penolakan penderitaan yang dialami. Lebih 

lanjut, (Dewi & Hendriani,2014) menyatakan bahwa saat remaja di 

hadapkan perceraian orangtuanya, faktor protektif dalam Resiliensi 

bagi remaja dapat membantu mengurangi tekanan yang muncul pasca 

perceraian dan mengurangi kemungkinan remaja berperilaku 

menyimpang. Menurut Ranto & Hidayati (2017) salah satu faktor 

pendukung yang berasal dari dalam diri remaja yang dapat membantu 

menghindari individu mengalami keterpurukan dari kondisi kesulitan, 

perasan menyalahkan diri dan munculnya perasaan mengasihi diri 

sendiri disebut dengan Self-Compassion. 

Dalam penelitian Crocker (Teleb & Awamleh, 2013) telah 

dijelaskan bahwa Self-Compassion dapat membantu individu untuk 

mampu tidak menyalahkan keadaan dari situasi yang tidak diinginkan 

dan dapat memberikan dukungan serta mendorong kepercayaan 

interpersonal. 

Self-Compassion merupakan emosi positif yang dapat 

melindungin individu dari Self-Judgment yang negatif, perasaan 

terisolasi dan depresi (Neff, 2003). Neff & McGehee (2010) 

mengemukakan bahwa Self-Compassion merupakan cara adaptasi 

ketika individu mengalami kondisi sulit dalam hidupnya. Self-

Compassion dapat membantu individu untuk merasakan kasih sayang 

pada diri sendiri dari kesulitan hidup. Self-Compassion dapat 

membantu remaja dalam memahami diri sendiri ketika banyak 

kesulitan-kesulitan yang terjadi dan berdampak pada kesehatan 

mental. Remaja yang memiliki Self-Compassion yang rendah akan 

merasa tidak menyayangi diri ketika kesulitan hidup terjadi akan 

merasa terisolasi dalam kegagalan sehingga akan memperburuk 

keadaanya dan muncul-lah perasaan seperti depresi, kecemasan dan 

terisolasi. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pentingnya belas 
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kasihan pada diri remaja. Smith (2015) dalam penelitiannya 

mengemukakan bahwa Self-Compassion dapat menyangga efek 

negatif dari stress ketika individu mengalami kesulitan hidup. 

Selanjutnya, Krieger (dalam Danisti, 2018) menyatakan bahwa 

individu yang memiliki Self-Compassion yang tinggi cenderung 

memiliki pandangan yang selalu positif jika dihadapkan dengan 

masalah yang cukup rumit, sehingga akan menjadi lebih tangguh 

ketika dihadapkan oleh berbagai masalah lainnya. 

Salah satu faktor penyebab Resiliensi yaitu faktor protektif yang 

berkaitan tentang karakteristik pada individu seperti, kepribadian, 

usia, jenis kelamin dan sebagainya. Jenis kelamin pada individu tidak 

hanya menggambarkan perbedaan karakteristik individu secara 

biologis melainkan juga menggambarkan perbedaan karakteristik 

individu secara psikologis. Laki-laki dengan sifat agresif dan 

kompetitif sedangkan perempuan dengan penerimaan dan empati. 

Ditambah dengan berbagai macam tuntutan dari tekanan sosial yang 

dihadapi setiap individu antara laki-laki dan perempuan juga berbeda. 

(Mahardika, 2017). 

Menurut Einsenberg dkk (2003) individu dengan tingkat 

Resiliensi yang tinggi mampu beradaptasi dengan berbagai macam 

kondisi untuk mengubah keadaan dan fleksibel dalam memecahkan 

masalah, sedangkan invidu dengan tingkat resiliensi yang rendah 

(perempuan) memiliki fleksibilitas adaptif yang kecil, tidak mampu 

untuk bereaksi terhadap perubahan keadaan, cenderung keras hati atau 

menjadi kacau ketika menghadapi perubahan atau tekanan, serta 

mengalami kesukaran dalam menyesuaikan kembali setelah 

mengalami pengalaman traumatik. 

Penelitian lebih lanjut mengenai Self-Compassion oleh Dinasti 

(2018) menyatakan bahwa Self-Compassion memiliki hubungan 

negatif terhadap depresi pada remaja dari keluarga bercerai. Remaja 

yang depresi cenderung akan mengembangkan perspektif negatif akan 

diri dan lingkungan sekitarnya. Hal ini berhubungan dengan salah satu 

aspek negatif yang dimiliki oleh Self-Compassion yaitu Over 

Identification yaitu melebih-lebihkan perasaan negatif yang dirasakan, 

sehingga apabila Self-Compassion rendah maka tingkat depresi akan 

semakin tinggi. Penelitian sebelumnya oleh Febrianabilah & 
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Listiyandini (dalam Elfira, 2019) mengenai hubungan Self-

Compassion dengan Resiliensi yang dilakukan pada mantan pecandu 

narkoba usia dewasa awal menunjukan adanya hubungan positif dan 

signifikan. Penelitian selanjutnya mengenai hubungan Self-

Compassion dengan Resiliensi pada remaja panti asuhan oleh Kawitri, 

dkk (2019) menunjukan bahwa terdapat hubungan yang signifikan 

antara Self-Compassion dengan resiliensi. Remaja dipanti asuhan yang 

mampu memberikan belas kasih kepada dirinya sendiri akan lebih 

mudah untuk bangkit kembali dengan kapasitas diri yang ia miliki 

karena mampu memahami ketidaksempurnaannya sebagai manusia 

dan seringkali harus di hadapkan dengan situasi sulit (Kawitri, 2019). 

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dapat terlihat bahwa 

Self-Compassion memiliki peran untuk menyayangi diri sendiri, tidak 

menyalahkan keadaan dan dapat menerima diri sendiri serta dapat 

mengahadapi kesulitan pada individu seperti stress, depresi dan 

tekanan.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan 

sebelumnya maka peneliti tertarik untuk membahas “Apakah terdapat 

hubungan antara Self-Compassion dengan Resiliensi pada remaja 

orangtua yang bercerai? “ 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui hubungan antara Self-Compassion dengan 

Resiliensi pada remaja orangtua bercerai. 

D. Manfaat Penelitian 

Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh manfaat sebagai 

berikut: 

1. Manfaat teoritis 

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan 

bagi keilmuan psikologi perkembangan. 
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2. Manfaat praktis 

a) Bagi remaja 

Diharapkan dapat membantu memberikan pengetahuan 

kepada remaja yang mengalami dampak dari perceraian kedua 

orangtua mengenai cara bertahan dan bangkit kembali dari 

kondisi yang tidak menyenangkan atau dikenal dengan 

Resiliensi. 

b) Bagi orangtua 

Diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada para 

orangtua bercerai untuk mampu memberikan dorongan serta 

dukungan kepada para remaja agar tidak berperilaku negatif 

sebagaimana dampak dari perceraian kedua orangtua. 

c) Bagi peneliti selanjutnya 

Diharapakan dapat menjadi manfaat dan referensi bagi 

penelitian-penelitian selanjutnya yang tertarik meneliti 

mengenai hubungan antara Self-Compassion dengan 

Resiliensi pada remaja orangtua bercerai. 

 

E. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

 

Adapun tujuan dari kajian penelitian terdahulu melainkan untuk 

memperoleh bahan perbandingan dan juga sebagai acuan bagi 

penelitian yang akan dilakukan. Tujuan lainnya dapat memberikan 

pemaparan perbedaan antar penelitian. Dibawah ini merupakan 

beberapa penelitian-penelitian sebelumnya diantaranya adalah:  

1. Penelitian Rizky Ferianabilah dan Ratuh Arum Listiandini (2016) 

yang berjudul “ Hubungan antara Self-Compassion dengan 

resiliensi pada mantan pecandu narkoba”. Penelitian tersebut 

memiliki variabel yaitu : Self-Compassion dan Resiliensi. 

Penelitian tersebut menggunakan metode kuantitatif korelasi, 

subjek dalam penelitian ini berjumlah 81 orang mantan pecandu 

narkoba dengan rentang usia 20-40 tahun. Hasil penelitian 

tersebut menunjukkan terdapat hubungan positif antara Self-

compassion dengan resiliensi pada mantan pecandu narkoba 

dewasa awal. 
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2. Penelitian Hermansyah (2019) dengan judul “ Hubungan antara 

Self-Compassion  dengan Resiliensi pada remaja dengan orangtua 

bercerai di yogyakarta”. Penelitian tersebut memiliki variabel 

yaitu : Self-Compassion dan Resililensi. Subjek penelitian ini 

berjumlah 36 remaja dengan usia remaja akhir yairu 18-21 tahun 

yang berdomisili di yogyakarta. Hasil dari penelitian ini ialah 

terdapat hubungan positif antara Self-Compassion dengan 

Resiliensi pda remaja orang tua bercerai di yogyakarta. 

3. Penelitian Rahayu dan Dumaris (2019) yang berjudul 

“Penerimaan diri dan Resiliensi Hubungannya dengan 

Kebermaknaan Hidup Remaja yang Tinggal di Panti Asuhan”. 

Populasi dalam penelitian ini adalah remaja yang tinggal dipanti 

asuhan Kementrian Cinta Bhakti Mandiri Jakarta, adapun sampel 

berjumlah 108 orang dengan teknik purposive sampling. Hasil 

dari analisis data menunjukkan terdapat hubungan positif yang 

signifikan anatara penerimaan diri dan resiliensi dengan makna 

hidup. 

4. Penelitian Rina  Elfira (2019) yang berjudul “Pengaruh Self-

Compassion  dan Resiliensi pada Remaja dengan Orangtua 

Bercerai”. Subjek dalam penelitian ini sebanyak 134 remaja. 

Analisis data yang dilakukan menggunakan teknik regresi linear. 

Hasil analisis meenunjukan terdapat pengaruh self-compassion 

yang signifikan terhadap resiliensi pada remaja dengan orangtua 

yang bercerai. 

5. Penelitian Lintang Hapsari (2018) yang berjudul “Analisa 

Pengaruh Self-Compassioni dan Social Support Terhadap 

Resiliensi Diri Anggota Paduan Suara Mahasiswa Gema Gita 

Bahana UIN Malang”. Penelitian tersebut memiliki variabel yaitu 

Self-Compassion dan Social Support, variabel bebass (X) dan 

Resiliensi, variabel terikat (Y). 

 

Adapun perbedaan penelitian ini dengan beberapa penelitian 

sebelumnya ialah terletak pada salah saatu variabel setiap penelitian 

yeng relevan, selain itu perbedaan lain terdapat pada subjek dan lokasi 

penelitian. Subjek dalam penelitian ini iala remaja dengan usia 12-21 
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tahun mengacu pada teori Hurlock (2003), berdomisili di Kabupaten 

Tanggamus dengan latarbelakang berasal dari keluarga bercerai. 

Kajian penelitian terdahulu tersebut menjadi acuan penulis untuk 

membuat penelitian dengan judul Hubungan antara Self-Compassion 

dengan Resiliensi pada remaja orangtua bercerai. penelitian ini 

merupakan penelitian serupa dengan penelitian sebelumnya dengan 

menggunakan variabel dependen yaitu Resiliensi dengan variabel 

independen yaitu Self-Compassion. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Resiliensi 

 

1. Definisi Resiliensi 

Connor & Davidson (2003) mendefinisikan resiliensi sebagai 

kemampuan untuk mengatasi stress. Resiliensi menjadi hal yang 

penting dalam mengatasi kecemasan, depresi dan reaksi stres. 

Resiliensi dapat membuat individu dalam beradaptasi dan ketika 

dihadapkan pada situasi sulit atau terpuruk, serta dapat melindungi 

diri dari pasca trauma. Yu & Zhang (dalam Hermansyah, 2019) 

mengemukakan bahwa resiliensi merupakan kemampuan yang 

dimiliki oleh individu untuk dapat menyesuaikan diri dan bertahan 

hidup setelah mengalami kejadian terpuruk dan trauma serius 

dalam hidup. Selain itu, Holaday & McPhearson (1997) 

mengemukakan Resiliensi merupakan hasil dari usaha yang 

dilakukan oleh individu untuk menyesuaikan dan mengatasi diri 

dari kesulitan yang dialami, setelah itu individu tersebut dapat 

melanjutkan kehidupannya seperti biasa. Definisi lain yang 

dikemukakan oleh beberapa ahli adalah resiliensi merupakan 

faktor dan kunci dalam proses untuk mengatasi keterpurukan 

ketika terjadi peristiwa yang dianggap negatif oleh individu 

(Oshio, Kaneko, Nagamine & Nakaya, 2003).  

Adapun sumber pembentukan Resiliensi ialah faktor protektif/ 

penahan yang berkontribusi pada resiliensi dalam membantu 

individu mengatasi tantangan hidup secara lebih efektif. 

Baumgardner dan Crothers (2009) membagi tiga kategori faktor 

protektif. Pertama, faktor protektif pada remaja, seperti 

kemampuan intelektual dan pemecahan masalah yang baik, 

temperamen dan kepribadian yang easy going dapat beradaptasi 

dengan perubahan, gambaran diri yang positif dan efektivitas 

pribadi, keoptimisan, kemampuan untuk meregulasi, mengontrol 

emosi dan dorongan, bakat individu yang dihargai oleh individu 

dan oleh budayanya, serta rasa humor yang sehat. Kedua, faktor 

protektif dalam keluarga, antara lain hubungan yang dekat dengan 

orangtua atau caregivers, pola asuh yang hangat dan suportif yang 
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menyediakan harapan dan aturan yang jelas, keluarga yang positif 

secara emosional dengan konflik yang sedikit antara orangtua, 

serta lingkungan rumah yang terstruktur dan terorganisir, orangtua 

yang terlibat dalam pendidikan anaknya, serta orangtua yang 

memiliki sumber finansial yang adekuat. Ketiga, faktor dalam 

komunitas termasuk sekolah yang baik, terlibat dalam organisasi 

sosial dengan sekolah dan komunitas, hidup dalam lingkungan 

yang terlibat dengan orang-orang yang peduli menangani masalah 

dan mempromosikan semangat komunitas serta hidup dalam 

lingkungan yang aman dan ketersediaan yang mudah dari kondisi 

darurat yang berkompeten dan responsif, kesehatan masyarakat 

serta pelayanan sosial. 

Berdasarkan definisi dari teori Connor & Davidson (2003), 

dapat disimpulkan bahwa Resiliensi merupakan kemampuan yang 

dimiliki oleh individu untuk beradaptasi dan bangkit dari 

keterpurukan yang terjadi. Resiliensi merupakan hal yang penting 

dimiliki oleh individu agar dapat bangkit kejadian yang tidak 

menyenangkan. 

 

2. Aspek-aspek Resiliensi 

Menurut Connor & Davidson (2003), aspek-aspek Resiliensi 

diantaranya: 

a) Kompetensi pribadi 

Kompetensi pribadi merupakan keuletan yang dimiliki oleh 

individu agar meraihstandar pribadi yang tinggi. Aspek ini 

dapat mempengaruhi sejauh mana individu memiliki 

keinginan untuk bangkit. 

b) Kuat menghadapi tekanan 

Aspek ini merujuk pada individu yang percaya diri dengan 

semua perubahan yang ada dalam diri. Individu tersebut 

memiliki toleransi terhadap efek negatif yang terjadi ketika 

mengalami stres, trauma, kejadian tidak menyenangkan dan 

keterpurukan. 

c) Penerimaan positif 

Penerimaan positif merupakan penerimaan terhadap 

perubahan pada individu sehingga memiliki penyesuaian diri 
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yang baik. Selain itu, memiliki hubungan yang baik dengan 

orang lain diperlukan oleh individu agar dapat menerima 

keadaan dengan seutuhnya. 

d) Pengendalian diri 

Pengendalian diri merupakan kemampuan yang dimiliki oleh 

individu untuk mengontrol diri dalam keadaan meskipun 

situasi yang dialami tidak diharapkan. 

e) Spiritualitas 

Spiritualitas merupakan usaha yang dilakukan individu untuk 

mencapai kebermaknaan hidup. Cara yang dilakukan adalah 

dengan ibadah dan hubungan dengan orang lain dapat terjalin 

dengan baik.  

Selain itu, terdapat aspek-aspek Resiliensi menurut Yu & Zhang 

(dalam Hermansyah, 2019) diantaranya: 

a) Kegigihan 

Kegigihan dapat membantu individu untuk dapat 

mengendalikan diri, mempunyai tujuan dan dapat melakukan 

pengambilan keputusan yang tepat ketika berada di dalam 

sitasi kemunduran. 

b) Memiliki Kekuatan 

Individu yang memiliki ketangguhan dalam menghadapi 

kesulitas adalah individu yang menganggap perubahan 

sebagai bagian normal dari kehidupan dan menganggap tidak 

memberikan ancaman terhadap kehidupan. Individu tidak 

hanya dapat pulih pada kondisi semula, tetapi dapat mencapai 

pertumbuhan yang lebih lanjut secara positif setelah berjuang 

dari pengalaman buruk. 

c) Optimis 

Optimis yang dimiliki oleh individu dapat memberikan 

kepercayaan diri dalam mengalami kesulitan dan meyakini 

bahwa masalah pribadi dapat diatasi dengan kemampuan 

koping interpersonal.Berdasarkan penjelasan di atas, terdapat 

5 aspek resiliensi menurut Connor & Davidson (2003) yaitu 

kompetensi pribadi, kuat menghadapi tekanan, 

penerimaanpositif, pengendalian diri dan spiritualitas. Selain 

itu, terdapat 3 aspek lain dari resiliensi menurut Yu & Zhang 
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(dalam Hermansyah, 2019) yaitu kegigihan, memiliki 

kekuatan dan optimis. 

 

3. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Resiliensi 

Menurut Holaday & McPhearson (1997), terdapat faktor-faktor 

yang mempengaruhi Resiliensi, diantaranya: 

a. Dukungan Sosial 

Dukungan sosial merupakan dorongan yang diberikan dari 

faktor eksternal individu sehingga individu dapat merasa lebih 

mempunyai keyakinan dan motivasi yang lebih dalam 

melakukan satu hal. Dukungan sosial yang diberikan dapat 

dengan berbagai macam, yaitu: 

1) Pengaruh Budaya 

Beuf (dalam Holaday & McPhearson, 1997) 

mengatakan bahwa budaya dapat mempengaruhi individu 

mendapatkan dukungan sosial. Individu dapat menerima 

dukungan sosial sesuai dengan budaya yang dianut dan 

ditinggali. 

2) Community Support 

Individu mendapatkan dukungan sosial dari lingkungan 

terdekat salah satunya dari komunitas yang diikuti. 

Komunitas dapat memberikan dukungan sosial yang lebih 

pada individ. 

3) School Support 

Beuf (Holaday & McPhearson, 1997) mengatakan 

bahwa sekolah merupakan tempat di mana individu 

berinteraksi dengan lingkungan sekolah merupakan 

lingkungan dekat pada individu. Sekolah dapat 

memberikan dukungan sosial yang pada individu, karena 

sekolah merupakan tempat di mana individu mendapatkan 

pendidikan sehingga dukungan sosial seahrusnya 

didapatkan oleh individu terutama pada guru yang 

mempunyai peran dalam pemberian motivasi bagi anak 

dan remaja. 
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4) Dukungan personal 

Zimrin (Holaday & McPhearson 1997) menjelaskan 

bahwa individu dapat menerima dukungan sosial secara 

personal dari orang terdekatnyaselain dalam keluarga. 

Dukungan secara personal diharapkan menjadi pembentuk 

keyakinan dan motivasi agar dapat bangkit dari 

keterpurukan. 

5) Dukungan keluarga 

Keluarga merupakan lingkungan paling dekat pada 

individu. Diharapkan dari lingkungan terdekatnya, 

keluarga dapat memberikan dukungan sosial dari 

permasalahan pada individu yang terjadi. 

b. Kemampuan kognitif 

Kemampuan kognitif pada indidvidu diharapkan dapat 

memberikan kemampuan dalam beradaptasi dari 

permasalahan dan dapat bangkit dari masalah yang dihadapi. 

Adapun kemampuan kognitif terdapat beberapa macam, yaitu: 

1) Inteligensi 

Kemampuan inteligensi dapat mempengaruhi resiliensi 

pada individu. Kemampuan inteligensi yang baik 

diharapkan dapat meningkatkan kemampuan beradaptasi 

dengan situasi yang tidak diharapkan dan dapat memiliki 

kemampuam pemecahan masalah yang baik dari masalah 

yang ada. 

2) Gaya koping (copyng style) 

Kemampuan coping style dapat mempengaruhi 

resiliensi. Kemampuan ini dapat membentuk bagaimana 

individu dalam menyelesaikan masalah yang terjadi. 

Mengatasi gejala stres yang baik dapat memiliki pengaruh 

positif untuk meningkatkan resiliensi. 

3) Kemampuan untuk tidak menyalahkan diri 

Kemampuan ini dapat mempengaruhi resiliensi pada 

individu. Menghindari untuk menyalahkan diri sendiri 

penting dalam mempengaruhi resiliensi karena individu 

dapat lebih menyayangi diri sendiri. 
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4) Kontrol pribadi 

Kontrol pribadi dapat menambah kemampuan untuk 

beradaptasi dari keterpurukan. Selain itu, keyakinan pada 

individu untuk dapat memberikan kemampuan untuk 

bangkit dari keterpurukan. Murphy (Holaday & 

McPhearson, 1997) menjelaskan bahwa kontrol pribadi 

dan self-efficacy dapat menumbuhkan kemampuan rasa 

keyakinan pada individu untuk mencapai tujuan dari suatu 

peristiwa.  

5) Kebermaknaan hidup 

Bernstein (Holaday & McPhearson, 1997) mengatakan 

bahwa pengalaman menyakitkan yang didapatkan oleh 

individu dapat memberikan motivasi agar dapat berjuang 

untuk bertahan dari keterpurukan. 

6) Sumber daya psikologis 

Sumber daya psikologis merupakan daya ketahanan 

psikologis dan kepribadian yang dimiliki oleh individu 

dalam menghadapi situasi yang sulit (Garmezy, dkk 

dalam Holaday & McPhearson, 1997). Self-compassion 

terdapat pada faktor kognitif individu yaitu kemampuan 

untuk tidak menyalahkan diri. Hal tersebut karena self-

compassion telah dijelaskan dalam penelitian Crocker 

(Teleb & Awamleh, 2013) yang menjelaskan bahwa self-

compassion dapat membantu individu untuk mampu tidak 

menyalahkan keadaan dari situasi yang tidak diinginkan 

dan dapat memberikan dukungan serta mendorong 

kepercayaan interpersonal. 

 

4. Resiliensi dalam Perspektif  Islam 

Al-Quran merupakan kitab yang didalamnya terdapat 

peraturan lengkap mengenai kehidupan manusia, bahkan seluruh 

entitas dalam kehidupan ini, termasuk dalam Pendidikan dan 

berbagai dimensi social lainnya (Fauzi,2015). Demikian juga 

tentang keharusan bangkit dari keterpurukan, sebagaimana di 

jelaskan dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 214: 
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 ٍَ ا يَأتُِكى َيثَُم انَّري ًّ َخهَىا ِيٍ قَبهُِكىۖ   أَو َحِسبتُى أٌَ تَدُخهُىا انَجَُّتَ َونَ

 ٍَ سىُل َوانَّري ّساُء َوُشنِصنىا َحتّٰى يَقىَل انسَّ َيسَّتهُُى انبَأساُء َوانضَّ

ِ قَسيبٌ  ٌَّ ََصَس َّللاَّ ِ ِۗ أَْل إِ  آَيُىا َيَعهُ َيتٰى ََصُس َّللاَّ

Artinya:“Ataukah kamu akan mengira bahwa kamu akan 

masuk surga, padahal belum datang kepadamu 

(cobaan) seperti (yang dialami) orang-orang 

terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa 

kemelaratan, penderitaan dan diguncang (dengan 

berbagai cobaan), sehingga Rosul dan orang-

orang bersamanya berkata „Kapankah datang 

pertolongan Allah?‟, ingatlah sesungguhnya 

pertolongan Allah itu dekat. (QS. Al-Baqarah: 

214) 

Dalam Tafsir Misbah oleh Muhammad Quraish Shihab 

menafsirkan bahwa, apakah kalian mengira akan masuk surga dengan 

hanya menyatakan keislaman tanpa diuji seperti halnya orang-orang 

sebelum kalian? Mereka diuji dan diguncangkan dengan berbagai 

cobaan. Sampai-sampai Rosulullah sendiri dan orang-orang yang 

bersamanya, berkata, “Bilakah pertolongan Allah akan tiba?” Saat 

itulah Allah menepati janji-Nya dan mengatakan kepada mereka 

bahwa pertolongan itu sudah dekat. Makin berat dan makin tinggi 

cita-cita yang akan dicapai, makin besar pula rintangan dan cobaan 

yang akan dialami (Kementrian Agama RI). 

Firman Allah tersebut dapat diartikan bahwa tidak ada 

seorang pun didunia ini yang tidak diberi masalah oleh Allah SWT. 

Dan hanya orang-orang yang kuat yang mampu bertahan dari masalah 

dan mampu untuk bangkit kembali dari keterpurukanlah yang 

mendapatkan kesenangan dari Allah sebagai balasannya. Dari ayat 

tersebutlah dapat dipahami bahwa pentingnya bagi seorang hamba 

memilliki tingkat resiliensi yang tinggi untuk bertahan dalam ujian 

keimananya dan ketangguhan sebagai orang muslim. 
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B. Self-Compassion 

 

1. Definisi Self-Compassion 

Neff (2003) mengemukakan bahwa Self-Compassion adalah 

rasa sayang pada diri sendiri dan keterbukaan dari penderitaan 

yang dialami serta memiliki perasaan peduli terhadap diri sendiri. 

Self-Compassion membantu individu untuk dapat mengambil 

pemahaman, sikap yang tidak menghakimi terhadap kekurangan 

dan kegagalan yang dialami dan mengakui bahwa pengalaman 

merupakan bagian dari kehidupan manusia baik pengalaman 

buruk sekalipun. Self-Compassion meghasilkan keinginan untuk 

meringankan penderitaan dan menyembuhkan diri sendiri dengan 

kebaikan. Neff (2003) dalam penelitian sebelumnya juga 

mengemukakan bahwa Self-Compassion adalah sikap emosional 

positif yang melindungi diri dari Self-Judgment, isolasi diri dan 

perenungan diri seperti depresi, Crocker (Teleb & Awamleh, 

2013) mengatakan bahwa Self-Compassionsangat penting bagi 

bagi individu karena dapat membantu dalam perjuangan hidup. 

Self-Compassion juga dapat membantu untuk tidak menyalahkan 

diri sendiri dari keadaan yang tidak bisa dikontrol serta dapat 

memberikan dukungan dan mendorong kepercayaan interpersonal. 

Berdasarkan beberapa penjelasan beberapa ahli, peneliti 

menggunakan teori dari Neff (2003). Dapat disimpulkan bahwa 

Self-Compassion adalah kemampuanyang dimiliki oleh individu 

untuk menyayangi dan tidak menyalahkan diri sendiri terhadap 

penederitaan yang ada dan mampu untuk menerima kenyataan 

yang terjadi. 

 

2. Aspek-Aspek Self-Compassion 

Menurut Neff (2003), aspek-aspek Self-Compassion diantaranya:  

a. Kebaikan diri 

Kebaikan diri merupakan kebaikan terhadap diri 

sendiri ketika mengalami situasi yang tidak menyenangkan, 

sehingga individu dapat menerima keadaan yang sulit. 

Individu akan memberikan pengertian pada diri sendiri ketika 
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mengalami rasa sakit dan kegagalan dan bersikap kritis pada 

diri sendiri.  

b. Sifat Manusiawi 

Sifat manusiawi merupakan kemampuan individu 

dalam memberikan pemahaman bahwa setiap orang akan 

mengalami kesulitan yang berbeda-beda. Individu mewajari 

kesulitan yang dialami sehingga dapat menyayangi dan tidak 

menyalahkan diri sendiri dengan keadaan. Individu akan 

memahami pengalaman sebagai bagian dari manusia dan 

menghindari mengisolasikan diri. 

c. Kesadaran Diri 

Kesadaran diri merupakan keadaan yang disadari oleh 

individu atas kesulitan yang ditimpa, sehingga dengan adanya 

kesadaran diri individu tidak akan membesar-besarkan 

permasalahan yang dirasakan dan dialamioleh individu. Selain 

itu, individu dapat menahan diri dari perasaan sakit ketika 

dihadapkan pada situasi yang tidak diharapkan. Berdasarkan 

teori Neff (2003), self-compassion terdapat 3 aspek yaitu 

kebaikan diri, sifat manusiawi dan kesadaran diri. 

 

3. Self-Compassion dalam Perspektif Islam 

Self-Compassion terletak pada penerimaan seseorang terhadap 

hal yang tidak dikehendaki. Dalam kitab suci Al-Qur’an 

ditegaskan dalam surat Ali-Imran ayat 139 yang berbunyi: 

 ٍَ ْؤِيُِْي ُْتُْى يُّ ٌْ ُك ٌَ اِ َْتُُى اْْلَْعهَْى ) ٰال  ٥٣١َوَْل تَِهُُْىا َوَْل تَْحَصَُْىا َواَ

 (531: 3عًساٌ/

Artinya:“janganlah kamu merasa lemah dan berduka cita, 

padahal kamu orang yang berderajat paling tinggi, 

jika kamu benar-benar beriman.” (QS. Ali-Imran: 

139). 

Ayat ini menghendaki agar kaum muslimin jangan bersifat lemah 

dan bersedih hati, meskipun mereka mengalami pukulan berat dan 

penderitaan yang cukup pahit (Tafsir Kemenag). 
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C. Hubungan antara Self-Compassion dengan Resiliensi pada 

Remaja Orang Tua Bercerai 

Resiliensi merupakan kemampuan yang dimiliki oleh individu 

untuk dapat mengatasi stres, kecemasan, depresi dan tekanan agar 

dapat bangkit dari situasi terpuruk (Connor & Davidson 2003). Self-

Compassion merupakan faktor dari resiliensi yang dikemukakan oleh 

Holaday (1997), dalam penelitiannya mengatakan bahwa salah satu 

faktor dari resiliensi yaitu kemampuan individu untuk tidak 

menyalahkan diri sendiri dari tekanan dan kemampuan untuk 

menyayangi diri. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Crocker (Teleb & Awamleh, 2013) bahwa Self-Compassion dapat 

membantu individu untuk tidak menyalahkan diri sendiri dari keadaan 

yang tidak bisa dikontrol serta dapat memberikan dukungan dan 

mendorong kepercayaan interpersonal. Selanjutnya, penelitian yang 

menunjukkan bahwa kasih sayang terhadap diri sendiri dapat 

memberikan motivasi agar individu memperbaiki diri dan belajar dari 

pengalaman ketika mengalami kegagalan dan situasi yang tidak 

dikehendaki (Breines dan Chen, 2012). Sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Setyowati (2010) yang menjelaskan bahwa 

individu dapat memahami keadaan dengan baik ketika dapat 

mengelola emosinya, kecerdasan emosi dapat memberikan dampak 

positif dalam menghadapi situasi sulit, dampak positif dari kecerdasan 

emosi adalah dapat mengenali emosi, memahami perasaan dan dapat 

membantu dalam memotivasi diri pada situasi sulit. Lebih lanjut,  

penelitian yang dilakukan oleh Permatasari dan Siswati (2017) 

menunjukkan bahwa individu yang memiliki Self-Compassion maka 

individu dapat menyesuaikan diri dari tantangan kehidupan yang 

dihadapi. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Neff & McGehee (2010) 

adalah terdapat hubungan antara self compassion dengan resiliensi 

pada kalangan remaja, sehingga Self-Compassion dapat meningkatkan 

kesejahteraan psikologis pada remaja. 

Berdasarkan hasil dinamika psikologis yang telah dipaparkan, 

dapat disimpulkan bahwa Self-Compassion dapat meningkatkan 

kemampuan Resiliensi individu. Remaja dengan latar belakang orang 

tua yang bercerai akan memahami kondisi tersebut dengan lebih 
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mengontrol emosi, perilaku serta kognitif. Hal tersebut dapat membuat 

remaja berpikir positif dengan kejadian tersebut dan tidak 

menyalahkan keadaan dan menyalahkan diri sehingga dapat 

membantu remaja agar lebih mampu menghadapi tekanan, stres dan 

situasi yang tidak diinginkan.  

D. Kerangka Berfikir 

Perceraian yang dialami orangtua tidak hanya memberikan 

dampak kepada orangtua yang mengalami namun, akan dirasakan juga 

oleh anak khusus nya usia remaja, dimana usia tersebut remaja 

mengalami transisi pola dari anak-anak ke dewasa yang tentunya 

membawa tugas perkembangan yang lebih komplek, ditambah dengan 

persoalan perceraian dari kedua orangtua yang remaja rasakan 

tentunya akan menambah komplek tugas perkembangan dari anak 

tersebut. 

Self-Compassion yang baik diharapkan mampu menjadi faktor 

protektif yang dapat meningkatkan Resiliensi pada remaja dengan 

orangtua bercerai yang dapat membantu remaja agar lebih mengenal 

dan menyangi diri, serta meringankan penderitaan yang dirasakan dan 

menjadikan peristiwa peceraian orangtuanya menjadi suatu 

pembelajaran kehidupan. Selain Self-Compassion terdapat pula faktor-

faktor yang mampu mempengaruhi tingkat Resiliensi pada remaja 

dalam menghadapi kondisi perceraian kedua orangtuanya seperti 

perbedaan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan, kematangan 

emosional yang mampu diukur melalui usia, tingkat pendidikan kedua 

orangtua serta lamanya orangtua bercerai 

Berdasarkan uraian diatas dapat dijelaskan bahwa kerangka 

berfikir dalam penelitian ini dapat di gambarkan seperti pola berikut : 
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Gambar 1. 

Bagan Hubungan antara Self-Compassion dengan Resiliensi pada 

Remaja Orangtua Bercerai 

 

Keterangan gambar : 

 

 : Variabel Penelitian 

 : Yang Mempengaruhi 

 

E. Hipotesis 

 

Hipotesis merupakan dugaan sementara terhadap hasil penelitian 

yang dilakukan sehingga tingkat kebenarannya masih lemah. 

Berdasarkan kerangka berfikir dan paradigma penelitian diatas, maka 

hipotesis dalam penelitian ini ialah : 

Terdapat hubungan positif antara Self-Compassion dengan 

resiliensi pada remaja orang tua bercerai. Semakin tinggi Self-

Compassion maka semakin tinggi Resiliensi yang dimiliki oleh 

remaja. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah Self-Compassion 

maka semakin rendah Resiliensi yang dimiliki oleh remaja dengan  

orang tua bercerai. 

Resiliensi (Y) Remaja dari 

Orangtua Bercerai 

Menurut Canor & 

Davidson (2003), aspek-aspek 

resiliensi diantaranya: 

- Kompetensi pribadi 

- Kuat menghadapi 

tekanan 

- Penerimaan positif 

- Pengendalian diri 

- Spiritualitas 

 

Self-Compassion (X) 

Remaja dari Orangtua 

Becerai 

 Aspek-aspek menurut 

Neff (2003), diantaranya : 

- Kebaikan diri 

- Sifat manusiawi 

- Kesadaran diri 
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