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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Setiap tahap perkembangan manusia biasanya disertai dengan 

berbagai tuntutan psikologis yang harus dipenuhi. Demikian pula pada 

masa remaja, tuntutan tersebut diantaranya: remaja dapat menerima 

kondisi fisiknya dan dapat memanfaatkannya secara efektif, remaja 

dapat memperoleh kebebasan emosional dari orang tua, remaja 

mampu bergaul lebih matang dengan kedua jenis kelamin, mengetahui 

dan menerima kemampuan diri sendiri, memperkuat penguasaan diri 

atas dasar skala nilai dan norma, dan sebagainya. Pada usia remaja 

juga terjadi perubahan hormon, fisik, dan psikis yang berlangsung 

secara berangsur-angsur. Hurlock,  (1999) mengemukakantahapan 

perkembangan remaja dibagi dalam 3 tahap yaitu tahap awal berada di 

usia 12-14 tahun, madya berada di usia 14-17 tahun, danakhir berada 

di usia 17-21 tahun. Masing-masing tahapan memiliki karakteristik 

dan tugas-tugas perkembangan yang harus dilalui oleh setiap individu 

agar perkembangan fisik dan psikis tumbuh dan berkembang secara 

matang, jika tugas perkembangan tidak dilewati dengan baik maka 

akan terjadi hambatan dan kegagalan dalam menjalani fase kehidupan 

selanjutnya yakni fase dewasa.  

Masa Remaja juga merupakan masa dimana seorang anak mulai 

mencari jati dirinya atau identitas dirinya. Seperti yang di kemukakan 

Santrock, (dalamRahmaningsih & Martani, 2014) masa remaja 

merupakan masa krusial bagi perkembangan individu, sebab pada 

masa ini individu mengalami transisi biologis, kognitif, maupun 

sosial. Akibatnya individu mulai mencari-cari identitasnya. Hurlock, 

(dalam Jannah, 2016) juga mendefinisikan masa remaja sebagai suatu 

masa transisi atau peralihan, yaitu periode dimana individu secara 

fisik maupun psikis berubah dari masa kanak-kanak ke masa dewasa.  

Pada masa remaja juga adalah masa dimana seorang anak 

membangun kekuatan emosional yang positif, yang berdampak pada 

pembentukan kesejahteraan psikologis remaja itu sendiri. 

Kesejahteraan sendiri pada dasarnya merupakan kondisi evaluasi 

subyektif seorang individu akan kehidupan seperti misalnya konsep 

mengenai kepuasan hidup, emosi positif, fulfilment, kepuasan pada 
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area-area pernikahan maupun karir, juga terhadap rendahnya tingkat 

emosi negatif (Diener, 2003).Kesejahteraan seseorang akan terlihat 

pada kepuasan dalam kehidupannya dan penilaian terhadap beberapa 

bagian penting dalam kehidupan seperti karir, kesehatan, dan relasi 

antar individu serta emosi positif, seperti kebahagiaan, keterlibatan 

dan pengalaman emosi yang negatif, seperti kemarahan, kesedihan, 

dan ketakutan. Kebahagiaan sendiri sering dikaitkan dengan 

kesejahteraan sebagaimana yang diungkapkan oleh (Diener, 2003) 

bahwa kesejahteraan sebagai evaluasi kognitif dan afektif seseorang 

tentang hidupnya. Jika kebahagiaan seseorang dikaitkan dengan 

kesejahteraan fisik yang terlihat, maka ada juga kesejahteraan materi 

dan kesejahteraan psikologis. Tapi, yang paling penting diantara 

ketiganya adalah kesejahteraan psikologis.  

Menurut Ryff (1995) kesejahteraan psikologis sendiri adalah 

suatu pencapaian penuh dari kemampuan yang dimiliki oleh individu 

untuk dapat menerima diri apa adanya, menjalin hubungan yang 

hangat dengan orang lain, mengembangkan potensi yang ada didalam 

diri, menetukan tujuan hidup, penguasaan lingkungan sekitar. 

Sehingga apabila seseorang tidak memiliki kesejahteraan psikologis, 

maka dapat menimbulkan dampak buruk baik pada prilaku, kesehatan 

tubuh dan pikiran. Sebagai contoh, seorang remaja yang tidak dapat 

menjalin hubungan yang hangat dengan orang lain maka ia akan sulit 

membuka diri dan bersosialisasi. Sedangkan kasus yang sering terjadi 

belakangan ini dikalangan remaja yaitu kasus bunuh diri. Data dari 

WHO menyebutkan bahwasanya angka bunuh diri di Indonesia, pada 

tahun 2010 adalah 1,8 per 100 ribu jiwa atau sekitar 5.000 orang per 

tahun. Tahun 2012 meningkat menjadi 4,3 per 100 ribu jiwa atau 

sekitar 10 ribu per tahun. Secara global, setiap tahunnya lebih dari 800 

ribu orang meninggal akibat bunuh diri atau satu kematian setiap 40 

detik. Di negara maju tingkat percobaan bunuh dirinya lebih tinggi 

yaitu 12,7 per 100 ribu penduduk. Di negara berpenghasilan 

menengah-bawah adalah 11,2 persen 100 ribu penduduk. Bunuh diri 

adalah interaksi biologi, psikologi, sosial dan budaya. Bunuh diri 

menjadi penyebab kematian kedua pada usia muda (15 sampai 29 

tahun). (Desy Susilawati & Indira Rezkisari Selasa 16 Okt 2018). 
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Bunuh diri merupakan masalah besar di belahan dunia saat ini. 

Pada beberapa negara, angka bunuh diri orang tua menurun tapi pada 

usia muda naik. Sebanyak 90 persen orang yang melakukan bunuh diri 

adalah orang dengan gangguan jiwa, misalnya skizofrenia, gangguan 

depresi mayor, bipolar, ansietas, penyalahgunaan zat, penyakit 

neurologi misalnya epilepsi, dan gangguan kepribadian. Di Amerika 

Serikat, bunuh diri menjadi penyebab kematian terbesar kedua pada 

remaja usia 12 sampai 19 tahun. Dan menjadi urutan ke 11 penyebab 

kematian utama pada anak-anak berusia 5 sampai 11 tahun. Beberapa 

faktor pendorong seseorang melakukan bunuh diri diantaranya kondisi 

sosial dan psikologis. Dari kondisi sosial sendiri salah satu contohnya 

yang sering terjadi dikalangan remaja adalah buliyying yang dilakukan 

oleh teman sebaya atau teman satu lingkungan remaja tersebut, yang 

mengakibatkan individu menjadi seorang yang sulit berinteraksi 

dengan lingkungan, sulit mengembangkan potensi yang ada dalam 

dirinya, tidak dapat menguasai lingkungan, yang akhirnya 

menyebabkan individu tersebut sulit menerima keadaan dirinya dan 

tidak memiliki tujuan hidup dan memilih membunuh dirinya karena 

menganggap hal tersebut dapat menyelesaikan semua beban yang ia 

hadapi. Contoh kondisi sosial lainnya yang menjadi pemicu seseorang 

melakukan bunuh diri yaitu kondisi ekonomi, karena kondisi ekonomi 

yang sulit seseorang dapat merasa tertekan baik itu dari keluarga 

maupun lingkungan, merasa tidak berharga, merasa sulit untuk 

bahagia yang berujung pada depresi dan akhirnya memilih untuk 

bunuh diri.  

Seperti yang dijelaskan dalam kasus diatas, seseorang yang 

melakukan bunuh diri cenderung menganggap dirinya dan hidupnya 

tidak berharga, mereka tidak memiliki tujuan hidup, serta tidak dapat 

menguasai lingkungan, yang mengakibatkan mereka sulit berinteraksi, 

sulit menemukan seseorang yang dapat mendengarkan keluh kesah 

mereka, sehingga mereka kekurangan dukungan dari orang terdekat. 

Dalam hal ini, dapat kita lihat bahwa rendahnya kesejahteraan 

psikologis seseorang dapat berakibat fatal, oleh karena itu 

kesejahteraan psikologis harus dimiliki oleh setiap individu terumtama 

remaja yang kondisinya masih sangat labil.   

Kesejahteraan psikologis menurut Al-Quran  
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Di dalam surat Al-Qhasash ayat 77 juga Allah berfirman 

                           

                              

       

“dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu 

(kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan 

bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada 

orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan 

janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya 

Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.” (QS. Al- 

Qhasash:77) 

 Dari literature yang ada, dapat disimpulkan bahwa 

kesejahteraan psikologis merupakan kondisi individu yang ditandai 

dengan adanya perasaan bahagia dan mempunyai kepuasan hidup. 

Kondisi tersebut dipengaruhi dengan adanya fungsi psikologis yang 

positif, mempunyai tujuan hidup, perkembangan pribadi, penguasaan 

lingkungan, dan otonomi.   

Setiap individu tentu saja berbeda tingkat kesejahteraan 

psikologisnya. Ada yang memiliki kesejahteraan psikologis yang 

tinggi ada pula yang memiliki kesejahteraan psikologis yang rendah. 

Tinggi rendahnya kesejahteraan psikologis itulah yang mempengaruhi 

kualitas seseorang dalam memaknai kehidupan. Seorang individu 

dengan tingkat kesejahteraan psikologis yang tinggi akan dapat 

memaknai kehidupannya dengan penuh, sedangkan seseorang yang 

kesejahteraan psikologisnya rendah akan menganggap bahwa 

kehidupannya tidak berarti. Oleh karena itu seorang individu 

memerlukan kesejahteraan psikologis yang tinggi.  

Kesejahteraan psikologis yang didapat tentunya memiliki 

beberapa faktor yang mempengaruhi baik internal maupun eksternal. 

Jika dari internal faktor tersebut salah satunya berasal dari Locus Of 

Control atau yang disebut juga dengan pusatpengendalian, merupakan 

salah satu faktor yang mempengaruhi kesejahteraan psikologis (Ryff, 

1989). Ivancevich, Konopaske, dan Matteson (2007), yang 
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menyatakan bahwa locus of control menentukan tingkat keyakinan 

individu bahwa perilakunya mempengaruhi apa yang terjadi pada 

dirinya. Jadi locus of control menunjukkan seberapa besar keyakinan 

individu bahwa kemampuan dan usahanya dapat merubah nasib atau 

keadaan hidupnya.  

Locus of control adalah sesuatu yang diyakini individu sebagai 

pusat yang secara kontinum, bergerak dari dalam dirinya (internal) 

dan bergerak kearah dirinya (eksternal). Dalam artian locus of control 

internal adalah individu tersebut menentukan nasibnya berdasarkan 

usaha yang ia lakukan sendiri, sedangkan locus of control eksternal 

individu tersebut lebih mempercayai bahwa setiap orang mempunyai 

takdirnya masing masing dan menganggap setiap orang mempunyai 

keberuntungan, dan kesempatan.  Smet, (dalam Arifin & Rahayu 

2012). Hasil berbagai penelitian menunjukkan orientasi internal lebih 

banyak menimbulkan dampak positif. Sceibe menemukan bahwa 

individu dengan locus of control internal cenderung lebih aktif, 

berusaha keras, berprestasi, penuh kekuatan, tidak tergantung dan 

efektifAllen, (dalam Arifin & Rahayu, 2012).  

Mengingat dalam hal ini remaja adalah seorang individu yang 

masih labil yang dituntut untuk mandiri, mulai menyelesaikan 

permasalahannya sendiri, dituntut untuk bisa mengambil keputusan 

yang baik untuk mereka, dituntut untuk memiliki rasa percaya pada 

diri sendiri, rasa tanggung jawab akan diri dan tugas perkembangan 

mereka,  yang artinya mereka harus memiliki keyakinan didalam 

dirinya atau control pengendalian (locus of control) bahwa mereka 

dapat mengubah nasib dan keadaan mereka baik dengan usaha sendiri 

ataupun dengan bantuan orang lain. Hal ini merupakan salah satu 

faktor yang dapat menigkatkan kesejahteraan psikologis seorang 

individu. Oleh sebab itu penulis ingin mengetahui apakah locus of 

control berperan dalam meningkatkan kesejahteraan psikologis remaja 

di bandar lampung. 

Salah satu hasil penelitian yang menunjukkan bahawa locus of 

control erat hubungannya dengan pembentukan kesejahteraan 

psikologis remaja yaitu penelitian Harpan (2006) yaitu Pusat kendali 

(locus of control) , optimisme dan kesejahteraan psikologis pada 

remaja. Optimisme berperan positif terhadap kesejahteraan psikologis 
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dengan mengendalikan pusat kendali (locus of control). Hal ini 

menandakan bahwa semakin positif atau tinggi optimisme dengan 

locus of control yang tinggi maka kesejahteraan psikologis akan 

semakin tinggi. Locus of control berperan positif terhadap 

kesejahteraan psikologis dengan mengendalikan optimisme Hal ini 

menandakan bahwa semakin positif atau tinggi locus of control 

internal dengan kontrol optimisme yang tinggi maka kesejahteraan 

psikologis akan semakin tinggi. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis merumuskan masalah 

yang akan ditelitinya sebagai berikut: Apakah ada hubungan antara 

Locus Of Control internal dan Kesejahteraan Psikologis pada remaja? 

B. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara 

Locus Of Control internal dan Kesejahteraan Psikologis pada remaja. 

C. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

pengetahuan kepada para ilmuan psikologi khususnya pada ranah 

psikologi perkembangan dan psikologi sosial. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi remaja  

Penelitian ini bertujuan agar para remaja memiliki locus of 

control internal yang tinggi sehingga dapat membentuk 

kesejahteraan psikologis yang baik. 

b. Bagi orang tua 

Penelitian ini bertujuan agar para orang tua mampu membantu 

membentuk lingkungan yang dapat menumbuhkan locus of 

control internal yang tinggi sehingga membentuk 

kesejahteraan psikologis yang tinggi. 

c. Untuk pengelola tempat penelitian dilakukan 

Penelitian ini berfungsi sebagai bahan evaluasi serta acuan 

sekolah agar para peserta didik sejahtera psikologisnya.  

d. Bagi peneliti selanjutnya 

Penelitian ini berfungsi sebagai ranah pengetahuan yang dapat 

menjadi sumber refrensi dan memperkuat hasil penelitiannya. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kesejahteraan psikologis 

Kesejahteraan psikologis merupakan istilah yang digunakan 

untuk menggambarkan kesehatan psikologis individu dalam menjalani 

tugas perkembangannya sebagai manusia. Untuk mampu bertahan dan 

memaknai setiap kesulitan yang dihadapi dalam perkembangannya, 

setiap individu memerlukan kesejahteraan psikologis. Menurut Diener 

dalam Harimukti &Dewi, (2014), kesejahteraan psikologis yang tinggi 

penting dimiliki oleh setiap individu karena akan mendukung 

kesehatan yang lebih baik, memperpanjang umur, meningkatkan usia 

harapan hidup dan fungsi individu. Ryff (1989) mendefinisikan 

kesejahteraan psikologis (psychological wellbeing) sebagai suatu 

keadaan individu yang dapat menerima kekuatan dan kelemahan diri 

apa adanya, memiliki hubungan positif dengan orang lain, mampu 

mengarahkan tingkah lakunya sendiri, mampu mengatur lingkungan, 

memiliki tujuan dalam hidupnya dan mampu mengembangkan potensi 

dirinya secara berkelanjutan. 

Menurut Ryan dan Deci (2001) ada dua pendekatan dalam 

menjelaskan mengenai kesejahteraan psikologis, yaitu pendekatan 

eudaimonic dan hedonic. Pendekatan eudaimonic memandang 

kesejahteraan psikologis tidak hanya sebagai pencapaian kesenangan, 

tetapi juga realisasi potensi diri seorang individu dalam mencapai 

kesesuaian tujuannya yang melibatkan pemenuhan dan 

pengidentifikasian diri individu yang sebenarnya. Pendekatan 

Hedonicmemandang kesejahteraan psikologis tersusun atas 

kebahagiaan subjektif dan berfokus pada pengalaman yang 

mendatangkan kenikmatan. Pandangan hedonic memperhatikan 

pengalaman menyenangkan versus tidak menyenangkan yang 

didapatkan dari penilaian baik atau buruknya hal-hal yang ada dalam 

kehidupan seseorang. Harter, Schmidt dan Keyes (2002) menjelaskan 

kesejahteraan psikologis dalam dunia kerja berhubungan dengan 

produktivitas suatu organisasi. Kesejahteraan yang dimaksud adalah 

suatu keadaan yang terlihat ketika pegawai memiliki loyalitas, 

kepuasan kerja, daya tahan dan produktivitas yang tinggi sehingga 

7 



 
 

8 

dapat menuntun organisasi dalam mencapai tujuannya. Selanjutnya, 

kesejahteraan yang dimiliki pekerja dimaknai sebagai suatu keadaan 

yang berkontribusi positif dengan produktivitas suatu organisasi 

(Spector, 1997). Artinya ketika pegawai dalam suatu organisasi 

merasakan kesejahteraan di tempat kerjanya, maka produktivitas 

organisasi tersebut juga akan meningkat.  

Pendapat lain juga di kemukakan oleh War (1978) yang 

menyatakan bahwa kesejahteraan psikologis pada intinya merujuk 

pada perasaan-perasaan seseorang mengenai aktivitas hidup sehari-

hari.Dalam pandangan lain, Ryff (1995) berpendapat bahwa 

kesejahteraan psikologis merupakan istilah yang digunakan untuk 

menggambarkan kesehatan psikologis individu berdasarkan 

pemenuhan kriteria fungsi psikologi positif. 

Dari beberapa pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa 

kesejahteraan psikologis adalah suatu kondisi dimana individu 

memiliki kesehatan psikologis yang berdampak pada perasaan-

perasaan individu dalam menjalankan kehidupan sehari-hari yang 

dapat menunjang kebahagiaan individu itu sendiri.  

1. Dimensi Kesejahteraan Psikologis 

Ryff (1995) mendefinisikan kesejahteraan psikologis dalam enam 

dimensi yaitu sebagai berikut:  

a. Penerimaan diri (selfacceptance) 

Kemampuan individu untuk menerima dirinya dan masa lalunya 

termasuk kekurangan dan kelebihan yang ada pada diri 

individu.  

b. Hubungan yang positif dengan orang lain (positive relations 

with others)  

Individu memiliki hubungan yang hangat dan saling 

mempercayai dengan orang lain.  

c. Otonomi (autonomy)  

Kemampuan untuk menentukan diri sendiri, dan kemampuan 

untuk mengatur tingkah laku.  

d. Penguasaan lingkungan (environmental mastery)  

Kemampuan individu untuk menentukan atau menciptakan 

suatu lingkungan fisik yang nyaman bagidirinya dengan 

mengontrol ataupun mengubah keadaan lingkungan.  
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e. Tujuan hidup (purpose in life)  

Seseorang yang memiliki tujuan hidup maka akan selalu 

merasa memiliki arah dalam menjalani kehidupannya, dan 

mempunyai perasaan bahwa kehidupan saat ini dan masa lalu  

mempunyai target yang ingin dicapai dalam hidup.  

f. Pengembangan kepribadian (personal growth) 

Kemampuan seseorang untuk mengembangkan kemampuan 

potensi dirinya untuk berkembang dalam menghadapi 

tantangan baru dalam suatu kondisi tertentu.  

Dari pemaparan Ryff, dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan 

psikologis yang baik harus memenuhi beberapa komponen seperti 

penerimaan diri, hubungan yang positif dengan orang lain, 

kemampuan dalam mengatur diri dan tingkah laku, kemampuan dalam 

menguasai lingkungan, memiliki tujuan hidup, dan pengembangan 

dalam mengolah potensi yang dimiliki.  

2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteraan Psikologis  

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi Kesejahteraan 

Psikologisseseorang menurut Ryff (1989) antara lain: 

a. Faktor Demografis 

Faktor demografis yang mempengaruhi kesejahteraan 

psikologis (psychologicalwell-being) yaitu usia, jenis kelamin, 

status sosial ekonomi, dan budaya. 

b. Dukungan Sosial 

Dukungan sosial sendiri diartikan sebagai rasa nyaman, 

perhatian, penghargaan, atau pertolongan yang dipersepsikan 

oleh seorang individu yang didapat berbagai sumber, 

diantaranya pasangan, keluarga, teman, rekan kerja, dokter, 

maupun organisasi sosial. 

c. Evaluasi terhadap Pengalaman Hidup  

Pengalaman hidup mencakup berbagai bidang kehidupan 

dalam berbagai periode kehidupan. Evaluasi individu terhadap 

pengalaman hidupnya memiliki pengaruh yang penting 

terhadap kesejahteraan psikologis. 

d. Locus Of Control (LOC) 

Locus Of Controldidefinisikan sebagai suatu ukuran 

harapan umum seseorang mengenai pengenda-lian (kontrol) 
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terhadap penguatan (reinforcement) yang mengikuti perilaku 

tertentu, dapat memberikan peramalan terhadap kesejahteraan 

psikologis. 

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa 

faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan psikologis adalah 

Faktor Demografis, Dukungan Sosial Evaluasi terhadap Pengalaman 

Hidup, dan Locus Of Control (LOC). Akan tetapi,  

B. Locus Of Control  

1. Pengertian Locus Of  Control 

Locus of control pertama kali dikemukakan oleh Rotter 

(1966), seorang ahli teori pembelajaran sosial. Locus of 

control merupakan salah satu variabel kepribadian, yang 

didefinisikan sebagai keyakinan individu terhadap mampu 

tidaknya mengontrol nasibsendiri. Kreitner dan Kinicki, 

(2005).Sarason (1976) berpendapat serupa, bahwa Locus Of 

Control merupakan suatu konsep tentang bagaimana individu 

memandang dirinya dalam mengontrol kehidupannya. 

Robbins (2008) mengemukakan bahwa locus of control 

merupakan tingkat keyakinan individu bahwa ia adalah penentu 

nasibnya sendiri. Larsen dan Buss (2002) menjelaskan bahwa 

secara spesifik locus of control menunjuk pada kecenderungan 

seseorang meletakkan tanggungjawab atas dirinya, apakah 

secara internal dalam diri mereka sendiri atau eksternal yaitu 

nasib, keberuntungan, atau kesempatan. Jika locus of control 

yang dimiliki cenderung tinggi, maka ia memiliki tingkat 

keyakinan tinggi bahwa perilaku dan usaha lebih mempengaruhi 

kegagalan atau keberhasilan dalam hidup dibandingkan faktor 

luar. Jika locus of control yang dimiliki cenderung rendah maka 

ia memiliki tingkat keyakinan tinggi bahwa faktor luar seperti 

nasib, keberuntungan, kesempatan, atau orang lain lebih 

mempengaruhi kegagalan dan keberhasilan dibanding usahanya 

sendiri.  

Perilaku dan sikap individu dapat dipengaruhi oleh locus 

of control, seperti yang dikemukakan oleh Gufron & Risnawati 

(2012) bahwa locus of control adalah gambaran keyakinan 

seseorang mengenai sumber penentu perilakunya. Ivancevich, 
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Konopaske, dan Matteson (2007) juga menjelaskan bahwa locus 

of control mempengaruhi respon individu, menurutnya individu 

yang memiliki kecenderungan locus of control internal biasanya 

lebih puas dengan gaya partisipatif, sedangkan individu dengan 

kecenderungan locus of control eksternal biasanya lebih puas 

dengan gaya direktif.  

Berdasarkan pemaparan para ahli di atas, dapat 

disimpulkan bahwa locus of control adalah tingkat keyakinan 

individu bahwa hasil dan segala sesuatu yang terjadi dalam 

hidup seperti keberhasilan maupun kegagalan ditentukan oleh 

perilaku dan usahanya sendiri. Individu dengan kecenderungan 

internal meyakini usaha dan perilakunya akan mempengaruhi 

hasil yang diperoleh, sedangkan individu dengan kecenderungan 

eksternal meyakini hasil yang diperoleh lebih dipengaruhi oleh 

faktor luar seperti takdir, nasib, keberuntungan, kesempatan, 

atau kendali orang lain.  

2. Orientasi Locus Of Control 

Berikut merupakan pembahasan orientasi dari Locus Of 

Control dan indikator dari setiap orientasi Locus of control. 

Dalam tulisannya Rotter (1966) menyebutkan bahwa ketika 

penguatannya (reinforcement) yang dirasakan oleh seseorang 

sebagai tindakannya saja, maka dianggap sebagai hasil dari 

keberuntungan , kebetulan, nasib, kesempatan, seperti dibawah 

kendali kekuatan lain atau seperti hal yang tak terduga karena 

tekanan dari lingkungan. Hal ini diartikan sebagai locus of 

control eksternal. Jika orang tersebut mempunyai keyakinan 

bahwa semua perilakunya dan karakteristiknya bergantung pada 

dirinya sendiri, kepercayaan ini disebut dengan locus of control 

internal (Yarbroug, 2012).  

Phares (1976) juga mengungkapkan bahwa peristiwa yang 

dihadapi setiap individu adalah sebagai suatu reinforcement 

dapat dipersiapkan secara berbeda dan juga menimbulkan reaksi 

yang berbeda pada tiap-tiap individu. Salah satu penentu reaksi 

ini, tergantung pada tingkah laku dan atribut yang dimilki 

terhadap hasil reward tersebut, bisa saja dikendalikan dari luar 

dirinya dan terlepas dari tingkah lakunya sendiri. Jika 
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reinforcement disiapkan sebagai akibat dari keberuntungan, 

kesempatan, nasib atau sebgai sesuatu yang tidak bisa 

diramalkan karena kekuatan-kekuatan disekitar orang tersebut, 

maka orang-orang yang mempunyai intepretasi seperti ini 

termasuk orang dengan kontrol eksternal. Jika seseorang 

mempersiapkan suatu peristiwa tergantung pada tingkah laku 

nya maka ia termasuk orang yang kontrol internal (Allen, 2003) 

Konsep tentang locus of control yang digunakan Rotter, 

1966 memiliki empat konsep dasar, yaitu:  

1. Potensi prilaku yaitu setiap kemungkinan yang secara relatif 

muncul pada situasi tertentu yang berkaitan dengan hasil 

yang diinginkan dalam kehidupan seseorang.  

2. Harapan merupakan suatu kemungkinan dari berbagai 

kejadian yang akan muncul dan dialami oleh seseorang.  

3. Nilai unsur penguat adalah pilihan terhadap berbagai 

kemungkinan penguatan atas hasil dari beberapa hasil-hasil 

alinnya yang dapat  muncul pada situasi serupa.  

4. Suasana psikologis adalah bentuk rangsangan baik secara 

internal maupun eksternal yang diterima seseorang pada 

suatu saat tertentu, yang meningkatkan atau menurunkan 

harapan terhadap munculnya hasil yang sangat diharapkan. 

Menurut Rotter (1966) menjelaskan bahwa orang yang 

dengan locus of control internal akan memiliki keyakinan 

terhadap dirinya, dirinya memiliki kemampuan untuk 

mewujudkan keingina, sedangkan orang yang dengan locus of 

control eksternal akan memandang apa yang terjadi pada dirinya 

tidak telepas dari faktor keberuntungan, kesenpatan, nasib dan 

orang-orang yang berkuasa serta kondisi yang tidak mereka 

kuasai. Dalam penelitian ini variabel yang digunakan secara 

spesifik adalah Locus Of control Internal.   

3. Locus Of Control Internal  

Menurut Rotter (1966) menekankan Locus of control 

internal sebagai keyakinan seseorang bahwa penguatan atau 

hasil dari perilakunya bergantung pada karakteristik pribadi dan 

dapat dipengaruhi oleh penyesuaian prilaku mereka sendiri 

misalnya meningkatkan tingkat keinginan untuk berusaha. Ia 
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juga menyatakan bahwa locus of control internal mengindikasi 

kan bahwa individu percaya dirinya bertanggung jawab atas 

segala kejadian yang dialami. Individu dengan locus of control 

internal percaya bahwa, kesuksesan dan kegagalan yang dialami 

disebabkan oleh tindakan dan kemampuannya sendiri. Merka 

merasa mampu menontrol akibat-akibat dari tingkah lakunya 

sendiri.  

Selain Rotter, Kreitner & Kinicki (2009) berpendapat 

bahwa individu yang memiliki kecendrungan locus of control 

internal adalah individu yang memiliki keyakinan untuk dapat 

mengendalikan segala peristiwa konsekuensi yang memberikan 

dampak pada hidup mereka. Individu dengan Locus f control 

internal akan menghubungkan peristiwa-periatiwa yang terjadi 

padanya dengan faktor yang ada dalam dirinya sendiri karena 

diyakini bahwa hasil dari prilakunya disebabkan oleh faktor 

kemampuan, minat dan usaha.  

Lefcourt (dalam Srianik, 2008) berpendapat bahwa locus 

of control internal adalah dimana individu memandang bahwa 

peristiwa-peristiwa dalam kehidupannya merupakan 

konsekuensi perbuatannya, dengan demikian dapat dikontrol 

oleh dirinya sendiri.  

Ada pula ahli lain yang berpendapat bahwa locus of 

control internal adalah keyakinan individu bahwa kesuksesan 

dan kegagalan yang terjadi pada dirinya bergantung pada dirinya 

sendiri (Sarafino, 2011). Dari penjelasan para ahli tersebut, 

peneliti menyimpulkan bahwa locus of control internal 

merupakan keyakinan individu bahwa konsekuensi dari interaksi 

antara individu dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam 

hidupnya bergantung pada faktor dalam dirinya seperti 

tingkahlaku, kemampuan, minat dan usaha yang dimiliki.  

4. Karakteristik locus of control internal  

Menurut Lefcourt (dalam Srianik, 2008) karakteristik 

yang dimiliki individu locus of control internal yaitu: 

1. Kepercayaan individu bahwa tingkah lakunya 

mempengaruh hasil yang akan didapatkan. Dalam hal ini, 

individu meyakini bahwa tingkah laku yang ia kerjakan 
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atau yang ia lakukan akan berdampak pada hasil yang di 

peroleh, apabila tingkah launya buruk maka hasil yang ia 

dapatkan akan buruk, dan sebalikanya apabila tingkah 

lakunya baik akan mendukung hasil yang akan 

didapatkan. 

2. Memiliki kendali yang baik terhadap dirinya dalam 

meraih kesuksesan. Individu yang memiliki kendali yang 

baik terhadap dirinya memiliki keyakinan bahwa apa yang 

terjadi pada dirinya merupakan kontrol personal atau 

pengendalian yang dilakukan oleh  diri sendiri dalam 

melakukan usaha untuk mengarahkan dirinya mencapai 

tujuan atau hasil tertentu.  

3. Mampu bertahan dalam menghadapi tekanan atau 

pengaruh dari luar dirinya. Individu yang demikian sudah 

memiliki prinsip dan memegang teguh prinsipnya 

sehingga tidak mudah terpengaruh oleh faktor dari luar 

dirinya dan senantiasa melakukan hal yang harus 

dilakukan dalam keadaan apapun demi tujuan dan hasil 

yang akan didapatkan. 

5. Dampak Locus Of Control Internal pada Individu  

Perbedaan orientasi locus of control pada setiap individu 

dapat berdampak pada sikan dan prilaku individu, bahkan 

berpengaruh pada efisiensi dan efektivitasnya (Findley & 

Cooper, 1983). Phares (1978) menunjukkan bahwa locus of 

control inernal membawa dampak pada individ, yaitu:  

a. Sikap terhadap lingkungan 

Orang-orang dengan locus of control internal akan 

menganalisa situasi dengan lebih terarah dan waspada 

dibandingkan dengan orang dengan locus of control eksternal. 

Mereka lebih atif mencari, menggunakan dan mengelola 

informasi yang relevan dalam rangka memanipulasi dan 

mengendalikan lingkungan. 

b. Konformitas dan perubahan sikap  

Individu dengan locus of control internal lebih mampu 

bertahan terhadap pengaruh dan tekanan dari lingkungan. Hal 

ini menunjukkan konformitas yang cenderung lebih rendah 
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dibandingkan individu dengan locus of control eksternal 

karena perubahan sikap individu denagan locus of control 

internal bergantung pada keinginan dan kendalinya sendiri. 

c. Prilaku menolong dan atribusi tanggung jawab 

  Phares menyebutkan bahwa individu dengan locus of 

control internal lebih sering menunjukkan prilaku menolong 

daripada individu dengan locus of control eksternal. Individu 

dengan locus of control internal cenderung mengatribusikan 

tanggung jawab kepada dirinya sendiri. Artinya, individu 

tersebut merasa bertanggung jawan akan hal yang terjadi pada 

dirinya sehingga sering menunjukkan keinginan untuk 

memperbaiki prilakunya 

Kleinke (1978) menambahkan dampak locus of control 

internal pada individu dalam hal:  

a. Pencapaian prestasi 

Menurut kleinke, tingginya prestasi yang dicapai oleh 

orang-orang dengan locus of control internal merupakan hasil 

dari kemampuan nya untuk menunda menikmati penghargaan 

atas hasil-hasil usahanya serta mengurangi reaksi negatif yang 

cenderung muncul pada saat dirinya mengalami kegagalan. 

b. Penyesuaian diri  

Orang orang dengan locus of control internal akan lebih 

mampu menyesuaikan diri dari pada orang-orang dengan 

locus of control eksternal karena mereka lebih mampu 

mengandalkan diri sendiri, aktif dan memiliki kecenderungan 

berjuang yang tinggi, dimana hal ini membawanya pada 

keberhasilan dan penyesuaian diri. Dalam usaha 

menyesuaikan diri, individu melakukan coping (Lazarus & 

Folkman, 1984). Orang-orang dengan locus of control internal 

cenderung lebih mampu melakukan coping secara adaptif 

terhadap stress sehingga dapat dikatakan melakukan 

penyesuaian diri dengan baik. 
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C. Remaja  

1. Pengertian Remaja  

Masa remaja (adolescence) adalah periode transisi antara masa 

kanak-kanak dan dewasa. Masa remaja ditandai dengan pubertas atau 

sebuah kumpulan biologis yang mengarah pada badan ukuran dewasa 

dan kematangan seksual. Pada masa remaja akhir meliputi usia 16 

hingga 18 tahun dan merupakan masa dimana mencapai penampilan 

dewasa sepenuhnya dan mengantisipasi asumsi tentang peran orang 

dewasa (Berk, 2012). 

Masa remaja merupakan suatu periode penting dari rentang 

kehidupan, suatu periode transisional, masa perubahan, masa usia 

bermasalah, masa dimana individu mencari identitas diri, usia 

menyeramkan (dreaded), masa unrealism, dan ambang menuju 

kedewasaan. (Krori, 2011) 

Gunarsa (1986) berpendapat bahwa masa remaja merupakan 

masa peralihan antara masa anak dan masa dewasa, yitu antara 12 

tahun dampai 21 tahun. Masa ini lebih menunjuk pada masa peralihan 

dengan semua perubahan psikis yang dialami seseorang. Sedangkan 

Monks (1991) membagi usia remaja menjadi 3 bagian, yaitu masa 

remaja awal (12-15 tahun), masa remaja pertangahan (15-18 tahun), 

dan masa remaja akhir (18-21 tahun). Dalam penelitian ini peneliti 

akan melakukan penelitian terhadap subjek remaja pertengahan 

(madya) berusia 15-18 tahun. 

2. Tugas-tugas perkembangan remaja 

Hurlock (1996) mengungkapkan bahwa pada masa remaja, 

seseorang mulai mencapai  kematangan emosi dengan menilai situasi 

secara kritis terlebih dahulu. Selain itu, dalam hal pemilihan teman, 

remaja mulai berkeras untuk memilih sendiri teman-temannya tanpa 

campur tangan orang dewasa.  

Havigurst (dalam Hurlock 1996) mengatakan bahwa seseorang 

dalam sepanjang rentang kehidupannya mempunyai tugas 

perkembangan, termasuk pada usia remaja. Sebagian dari tugas 

perkembangan remaja adalah menjalin hubungan yang lebih matang 

dengan teman sebaya, baik pria maupun wanita dan dimulainya dan 

dimulainya kemandirian emosional dari mereka. Dalam menjalin 

hubungan ini, remaja bebas menentukan pilihannya untuk bergaul 
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dengan siapa saja tanpa harus memperoleh persetujuan dari orang lain. 

Remaja juga mulai dapat menghargai orang lain sesuai dengan 

keadaan yang sesungguhnya. Sedangkan tercapainyakemandirian 

emosional pada masa remaja ini berkaitan dengan pembentukan sikap 

mereka terhadap suatu obyek sesuai dengan pemikiran mereka sendiri 

yang realistis dan kritis. Dalam hal ini remaja yang dimaksud penulis 

yaitu remaja putri, sehingga subjek yang menjadi sasaran penelitian 

ini adalah remaja putri tersebut. 

 

D. Hubungan antara Locus Of Control Internal dan 

Kesejahteraan Psikologis pada Remaja  

Ryff (1989) mendefinisikan kesejahteraan psikologis 

(psychological wellbeing) sebagai suatu keadaan individu yang dapat 

menerima kekuatan dan kelemahan diri apa adanya, memiliki 

hubungan positif dengan orang lain, mampu mengarahkan tingkah 

lakunya sendiri, mampu mengatur lingkungan, memiliki tujuan dalam 

hidupnya dan mampu mengembangkan potensi dirinya secara 

berkelanjutan. Dalam hal ini, berarti setiap individu membutuhkan 

kesejahteraan psikologis yang tinggi untuk dapat melanjutkan 

kehidupannya.  

Salah satu faktor penunjang tingginya kesejahateraan psikologis 

seorang individu yaitu locus of control. Locus of control merupakan 

pusat pengendalian yang ada didalam diri setiap individu. Locus of 

control internal, menuntut setiap individu  memiliki keyakinan pada 

diri sendiri untuk mengontrol kehidupannya yang artinya locus of 

control internal sangat berperan dalam diri setiap individu. Individu 

yang memiliki locus of control internal yang tinggi akan membentuk 

diri seorang individu yang dapat menguasai ligkungan, menerima diri 

apa adanya, dapat bersosialisasi dengan baik, dapat mengembangkan 

setiap potensi yang ada dalam dirinya, dalam kata lain individu 

tersebut memiliki kendali penuh terhadap nasibnya dalam 

menjalankan kehidupannya. Artinya, locus of control internal 

berpengaruh dalam meningkatkan kesejahteraan psikologis seorang 

individu. 

Dari beberapa penjelasan diatas menyimpulkan bahwa locus of 

control internal erat hubungannya dengan kesejahteraan psikologis 
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seseorang karena dari terbentuknya locus of control internal yang 

tinggi di dalam diri individu membentuk seseorang yang mampu 

menyelesaikan permasalahannya sendiri sehingga tidak bergantung 

dengan orang lain, percaya diri dan berprestasi, serta memiliki 

keyakinan yang besar bahwa kemampuannya dapat merubah hidupnya 

yang erat hubungannya dengan beberapa dimensi yang dimiliki oleh 

kesejahteraan psikologis yaitu mampu mengembangkan potensi yang 

ia miliki, memiliki kondisi emosional yang positif, merasa puas 

dengan hidupnya, serta menentukan nasibnya sendiri tanpa bergantung 

dengan orang lain. 

E. Kerangka Berpikir 

Masa remaja adalah masa dimana seseorang mencari jati dirinya, 

mengembangkan potensinya dan menyelesaikan tugas-tugas 

perkembangannya dengan baik. Akan tetapi, tugas-tugas 

perkembangan tersebut akan berjalan dengan semestinya apabila 

remaja tersebut memiliki kesejahteraan psikologis yang dapat 

menumbuhkan rasa kebahagiaan, emosi yang positif, berinteraksi 

dengan baik dengan lingkungan, dan memiliki relasi yang dapat 

menunjang proses perkembangan mereka dengan baik. Kesejahteraan 

psikologis tersebut tentunya memiliki faktor pendukung yang dapat 

menunjang seseorang memiliki kesejahteraan psikologis. 

Dalam kesejahteraan psikologis itu sendiri, ada yang dinamakan 

Locus Of Control internal, yaitu pusat kendali yang ada didalam diri 

setiap individu. Pusat kendali tersebut (locus of control internal) 

berperan sebagai salah satu faktor penunjang kesejahteraan psikologis 

seseorang.  

 

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis membuat gambaran sebagai 

berikut:  

 

 

 

 

 

Gambar kerangka berpikir 
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F. Hipotesis 

Berdasarkan penjelasan di atas maka hipotesis yang ingin 

diajukan oleh peneliti adalah terdapat hubungan antara Locus of 

control internal dan kesejahteraan psikologis pada remaja. Semakin 

tinggi locus of control internal seseorang maka akan semakin tinggi 

kesejahteraan psikologisnya. 
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