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ABSTRAK 

Sih Rineksa W. N., 111211132007, Hubungan antara Konsep Diri dengan 

Resiliensi pada Remaja yang Mengalami Perceraian Orangtua, Skripsi, 

Universitas Airlangga 

xx + 95 halaman, 5 lampiran 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada hubungan antara 

konsep diri dengan resiliensi. Konsep diri yang dimaksud adalah gambaran 

mental individu tentang dirinya sendiri, segala yang terlintas di pikiran tentang 

“saya”, yang terangkum dalam pengetahuan, pengharapan, danpenilaian tentang 

diri. Resiliensi adalah kemampuan untuk bangkit dari kemalangan, beradaptasi 

dengan baik dalam berbagai permasalahan, menahan kesulitan, dan memperbaiki 

diri sehingga memiliki kepandaian dan kekuatan yang lebih. 

Penelitian ini dilakukan kepada 71 remaja berusia 13-22 tahun yang 

memiliki pengalaman orangtua yang bercerai, laki-laki berjumlah 32 orang dan 

perempuan sebanyak 39 orang. Alat pengumpulan data berupa Skala Konsep Diri 

berjumlah 36 aitem, dan Skala Resiliensi yang disusun oleh Karen P. Hurtes dan 

Lawrence R. Allen (2001) yaitu Reciliency Attitudes and Skill Profile (RASP). 

Analisis data dilakukan dengan teknik statistik korelasi product moment dari 

Pearson, dengan bantuan program statistik SPSS versi 16.0. 

Dari hasil analisis data penelitian diperoleh nilai korelasi antara konsep 

diri dengan resiliensi sebesar 0.333 dengan p sebesar 0.005, hal ini menunjukkan 

ada hubungan yang signifikan antara konsep diri dengan resiliensi. Korelasi 

antara dimensi pengetahuan dengan resiliensi sebesar 0.033 dengan p sebesar 

0.786, korelasi antara dimensi harapan dengan resiliensi sebesar 0.429 dengan p 

0.000, dan korelasi antara dimensi penilaian dengan resiliensi sebesar 0.259 

dengan p 0.029. Hasil tersebut menunjukkan bahwa harapan dan penilaian diri 

memiliki hubungan dengan resiliensi sedangkan pengetahuan tidak memiliki 

hubungan dengan resiliensi. Penelitian ini juga mendeskripsikan perbedaan skor 

resiliensi berdasarkan variasi usia perkembangan, status pendidikan atau 

pekerjaan, jenis kelamin, dan rentang waktu setelah perceraian orangtua.  

Kata kunci: perceraian orangtua, remaja, konsep diri, resiliensi 
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