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ABSTRAK 

Novita Nur Permatasari, 111311133009, Konsep Diri Pada Remaja Desa 

yang Memutuskan Bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga, Skripsi, Fakultas 

Psikologi Universitas Airlangga Surabaya, 2017.  xix+193 hal+21 lampiran.  

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep diri pada remaja yang 

memutuskan bekerja sebagai asisten rumah tangga. Konsep diri Calhoun & 

Acocella (1990)  melibatkan tiga dimensi yaitu dimensi pemahaman terhadap 

dirinya, pandangan terhadap masa depannya, dan evaluasi terhadap dirinya. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus 

intrinsik. Subjek dalam penelitian ini adalah tiga asisten rumah tangga berjenis 

kelamin perempuan yang memiliki rentang usia 12-15 tahun. Pemilihan subjek 

dilakukan dengan menggunakan purposive sampling. Penggalian data pada 

penelitian ini adalah dengan wawancara tidak terstruktur dengan menggunakan 

analisis tematik theory driven.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep diri pada remaja yang 

memutuskan bekerja sebagai pembantu rumah tangga memiliki konsep diri positif 

cenderung mengarah ke remaja yang memiliki sikap pantang menyerah, optimis, 

dan pekerja keras untuk dapat merubah keadaanya. Konsep diri dipengaruhi oleh 

cara subjek berpikir yang realistis, dengan mensyukuri keadaanya sehingga 

menerima keadaanya saat ini. Menjadi pembantu rumah tangga sudah cukup bagi 

ketiga subjek dalam penelitian ini untuk melangsungkan hidup. Selain itu ketiga 

subjek masih memiliki semangat tinggi mengenai cita-cita dan harapan untuk 

menjadi lebih baik, seperti keinginan untuk sekolah dan membuka usaha sendiri. 

Mereka menilai bahwa pekerjaanya saat ini membuat ketiga subjek dapat hidup 

mandiri karena tidak bergantung lagi dengan kedua orang tuanya dan mereka 

bangga terhadap dirinya atas capaiannya saat ini. 

 

Kata kunci: Konsep diri, Remaja, Asisten rumah tangga 

Daftar Pustaka, 76 (1959-2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI KONSEP DIRI PADA... NOVITA NUR PERMATASARI


	1.HALAMAN COVER
	2.HALAMAN JUDUL
	3.LEMBAR PERNYATAAN
	4.HALAMAN PERSETUJUAN
	5.HALAMAN PENGESAHAN
	6.HALAMAN MOTTO
	7.HALAMAN PERSEMBAHAN
	8.UCAPAN TERIMAKASIH
	9.DAFTAR ISI
	10.DAFTAR TABEL
	11.DAFTAR LAMPIRAN
	12.ABSTRAK
	13.ABSTRACT
	14.BAB I PENDAHULUAN
	15.BAB II PERSPEKTIF TEORITIS
	16.BAB III METODE PENELITIAN
	17.BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
	18.BAB V SIMPULAN DAN SARAN
	19.DAFTAR PUSTAKA
	20.LAMPIRAN

