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ABSTRAK 

 

 

Optimisme dipercaya merupakan salah satu potensi yang dapat membantu 

menjadi penahan bagi terjadinya masalah-masalah pada masa remaja. Optimisme 

merupakan harapan pada hasil yang pada umumnya positif yang melibatkan 

keyakinan bahwa kenyaataan yang penuh stres menjadi lebih baik di masa depan. 

Optimisme pada remaja merupakan potensi yang dapat menjadi prediktor 

kesehatan mental. Peneltian ini bertujuan mendeskripsikan tentang optimisme, 

kepuasan hidup, kesejahteraan dan kemampuan coping. Penelitian ini 

menggunakan metode survey pada 336 remaja di Jakarta Pusat. Hasil penelitian 

menunjukan bahwa optimisme remaja cenderung pada kategori sedang dan 

rendah. Sementara keterampilan coping dan kepuasan hidup pada kategori sedang. 

Temuan lainnya adalah terdapat hubungan antara optimisme, keterampilan coping 

dan kepuasan hidup  
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BAB  I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Masa remaja dianggap unik sebagai transisi antara masa anak-anak dan 

dewasa. Sebagai individu yang unik, remaja menghadapi tugas-tugas 

perkembangan yang harus diselesaikan dengan baik baik masalah perkembangan, 

sosial, personal maupun karier. Remaja mengalami beberapa transisi dalam 

kehidupannya yaitu transisi pubertas dan transisi yang melibatkan hubungan 

orangtu-anak, sekolah, teman sebaya dan kemampuan kognitif dan emosi. 

Transisi-transisi ini yang membentuk kematangan kognisi, emosi dan perilaku 

remaja (Ben-Zur, 2003).  

Masa remaja merupakan masa yang penuh stres yang ditandai dengan 

banyaknya periode transisi dan tantangan yang dihadapi. Menurut Frydenberg 

(1997) masa remaja merupakan masa yang penuh stress yang meningkat seiring 

dengan perubahan zaman. Faktor-faktor yang berkaitan dengan tekanan teman 

sebaya, tuntutan orangtua dan masyarakat serta beradaptasi dengan perkembangan 

informasi dan teknologi. Namun, tidak semua remaja dapat memenuhi tugas-tugas 

tersebut dengan baik. Menurut Hurlock (1973) ada beberapa masalah yang 

dialami remaja dalam memenuhi tugas-tugas tersebut, yaitu (1) masalah pribadi, 

yaitu masalah-masalah yang berhubungan dengan situasi dan kondisi di rumah, 

sekolah, kondisi fisik, penampilan, emosi, penyesuaian sosial, tugas dan nilai-

nilai, dan (2) masalah khas remaja, yaitu masalah yang timbul akibat status yang 

tidak jelas pada remaja, seperti masalah pencapaian kemandirian, kesalahpahaman 

atau penilaian berdasarkan stereotip yang keliru, adanya hak-hak yang lebih besar 

dan lebih sedikit kewajiban dibebankan oleh orangtua. Masalah-masalah yang 

dihadapi remaja dapat menghambat pencapaian tugas perkembangan selanjutnya 

dan pencapaian prestasi akademik di sekolah.  

Kondisi-kondisi stres yang dihadapi remaja membutuhkan kepemilikan 

sumber-sumber internal sebagai penahan dalam menghadapi berbagai tuntutan 

dan tekanan perkembangannya. Salah satu sumber internal pada remaja yang 

menjadi penguat dalam menghadapi tekanan adalah optimism. Carver dan Scheier 
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(2014) mendefinisikan bahwa optimisme merupakan harapan pada hasil yang 

pada umumnya positif yang melibatkan keyakinan bahwa kenyaataan yang penuh 

stres menjadi lebih baik di masa depan. Orang yang optimis dapat melihat 

gambaran metal yang positif tentang masa depan 

Optimism sering dinilai dengan kemungkinan yang dipersepsikan tentang 

tujuan yang dapat dicapai atau dengan harapan yang umum (generalized 

expectancy) bahwa hasil yang baik akan terjadi ketika menghadapi masalah besar 

(Scheier & Carver, 1985). Kualitas ini dikatakan sebagai penentu usaha yang 

sustain untuk mengatasi masalah yang merupakan kebalikan dari menghindar dan 

menyerah. Carver, Scheier, dan Weintraub (1989) menemukan korelasi subtantif 

antara optimisme dan coping berfokus pada masalah juga hubungan negatif 

dengan penghindaran dan penolakan. Optimisme juga meningkatkan adaptasi 

terhadap stres (Ben-Zur, 2003). Optimisme dapat berkontribusi pada 

kesejahteraan remaja sebagai penahan dari efek stres juga mempromosikan coping 

yang aktif dan keterlibatan dalam perilaku sehat (Ben-Zur, 2003). Blackwell dkk. 

(2013) mengemukakan bahwa terdapat hubungan antara dispositional optimism 

dengan aktivasi dalam area otak yang berkaitan dengan membayangkan masa 

depan yang positif. 

Optimisme merupakan potensi yang memiliki kontribusi besar pada 

perkembangan remaja. Bagi remaja, optimisme ditemukan berkaitan dengan 

penyesuaian positif (Herman-Stahl & Petersen, 1996).  Optimisme juga dipercaya 

berhubungan dengan kepuasan hidup yang besar (Chang, Maydeu-Olivares, & 

D'Zurilla, 1997). Seligman (2008)mengatakan bahwa optimisme berpengaruh 

terhadap kesuksesan di dalam pekerjaan, sekolah, kesehatan, dan relasi sosial. 

Dalam studinya, Seligman membuktikan bahwa sikap optimis bermanfaat untuk 

memotivasi seseorang di segala bidang kehidupan. Dalam penelitiannya selama 

dua puluh tahun, yang meliputi lebih dari seribu penelitian, dan melibatkan lebih 

dari lima ratus ribu orang dewasa dan anak-anak, didapatkan hasil bahwa orang 

pesimis memiliki prestasi yang rendah atau kurang di sekolah maupun di 

pekerjaan, daripada orang optimis (Carver, 2014). Adams dan Berzonsky (2003) 

mengungkapkan bahwa peneliti berfokus pada tiga keyakinan yang berkaitan 

dengan keberhasilan dalam pendidikan yaitu keyakinan tentang harapan atau 
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efikasi, keyakinan yang berkaitan dengan makna tugas, dan tujuan personal. Ia 

menyimpulkan bahwa hasil riset-riset menunjukan bahwa terdapat pengaruh yang 

kuat antara keyakinan peserta didik tentang kemampuan untuk menyelesaikan 

tugas akademik yang menantang dengan pencapaian prestasi akademiknya.  

Optimism berhubungan dengan kesuksesan akademik (Curry, Snyder, 

Cook, Ruby, & Rehm, 1997), kesuksesan karier dan enterprenership (Crane & 

Crane, 2007). Rand (2009) berargumen bahwa sikap optimis terhadap tujuan 

akademik memiliki pengaruh langsung terhadap performan akademik. Individu 

yang optimis menghadapi tantangan dengan penuh percaya diri dan kesungguhan. 

Mereka secara konsisten berusaha untuk mengembangkan diri (Segerstrom, 

Carver, & Scheier, 2017). 

Optimism juga merupakan prediktor penting untuk kesehatan fisik dan 

mental (Rasmussen, Scheier, & Greenhouse, 2009). Achat, Kawachi, Spiro, 

DeMolles, dan Sparrow (2000) menemukan bahwa optimism merupakan 

prediktor keberfungsian fisik dan mental. Selanjutnya, Peterson (2000) 

berpendapat bahwa optimism berhubungan dengan mood positif, kesungguhan 

dan penyelesaian masalah yang positif. Sebaliknya, optimism behubungan secara 

negative dengan depresi, kecemasan, penggunaan obat dan perilaku anti sosial 

(Patton et al., 2011). 

Scheier dan Carver (1985) berargumen bahwa perbedaan perilaku individu 

yang optimis dan pesimis adalah pad acara mereka mengatasi kejadian negative 

dalam hidup. Pernyataan ini konsisten dengan Segerstrom dkk. (2017) yang 

menyatakan bahwa individu yang optimis memiliki kapasitas untuk mengatasi 

stress. Individu yang optimis melihat stressor sebagai tantangan. Mereka mencoba 

untuk menghadapi tantangan dengan seluruh sumber-sumber potensial yang 

mereka miliki. Mereka juga flexible dalam berpikir untuk mengatasi masalah 

dengan problem-focused dan emotion-focused coping (Segerstrom dkk., 2017). 

Beberapa bukti mendukung bahwa optimism berkaitan dengan 

kesejahteraan fisik dan psikologis (Carver & Scheier, 2002; Chang dkk., 1997; 

Szcześniak & Soares, 2011). Konsisten dengan temuan di atas, Alarcon, Bowling, 

dan Khazon (2013) menemukan bahwa optimism berhubungan dengan kepuasan 

hidup, kebahagiaan, kesejahteraan dan kesehatan fisik secara umum. Sebagai 
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tambahan, Bailey, Eng, Frisch, dan Snyder (2007) menemukan bahwa individu 

yang optimis memiliki kepuasan hidup yang lebih besar. Wong dan Lim (2009) 

juga menemukan bahwa optimism memainkan peran penting terhadap kepuasan 

hidup pada remaja di singapura. 

Sebaliknya, pesimisme berhubungan dengan masalah kesehatan mental. 

Pesimisme berhubungan dengan kecemasan dan depresi (Patton dkk., 2011; 

Peterson, 2000). Individu yang pesimis berasumsi bahwa masa depan mereka 

akan mengecewakan. Mereka memiliki kepuasan hidup yang rendah sehingga 

mereka cendrung berperilaku yang beresiko terhadap kesehatan dan kesejahteraan 

mereka (Segerstrom dkk., 2017).  

Optimism yang tinggi berhubungan dengan beberapa keuntungan 

psikologis dan fisik. Individu yang optimis berperilaku sehat dan positif. Mereka 

cenderung menghadapi kehidupan dengan pandangan yang positif. Mereka 

biasanya memiliki kesejahteraan dan keterampilan yang baik. Beberapa penelitian 

memperlihatkan bahwa optimism memiliki manfaat dalam kesuksesan akademik, 

sosial dan karier.  Pada penelitian yang dilakukan Bernat (2009) melaporkan 

bahwa individu yang optimis melihat kehidupan sekolah sebagai tempat yang 

dapat memberikan kesuksesan.  

Berdasarkan argumentasi di atas, penelitian ini akan berfokus pada 

pengembangan model intervensi terapeutik berbasis web untuk meningkatkan 

optimisme remaja. Model ini merupakan sebuah alternatif layanan bagi remaja 

untuk mengembangkan optimisme secara online. Kebutuhan bantuan secara 

online sebagai antisipasi resistensi remaja pada layanan yang sifatnya tatap muka. 

Selanjutnya, keterbatasan waktu dan perasaan tidak yaman untuk melakukan 

pertemuan secara langsung bertatap muka dengan seorang ahli merupakan alasan 

yang sering dikemukakan untuk tidak meminta bantuan konselor. Kondisi ini 

dapat diatasi  dengan penyediaan layanan melalui internet dalam bentuk layanan 

e-therapy. Layanan bimbingan dan konseling juga mulai berkembang ke arah 

yang disebut sebagai e-therapy, terapi online, cyber counseling, ecounseling, web-

counseling, konseling melalui media komputer, atau konseling jarak jauh (Martin: 

2007). Sementara itu Barak et. al (2009) menamakan hubungan teraputik berbasis 

internet sebagai Internet Supported Therapeutic Intervention. Di mana Self Help 
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Web Based Therapeutic Intervention merupakan salah satu jenis intervensi yang 

ada di dalamnya.  

Adanya layanan intervensi terapeutik berbasis internet akan memberi 

kesempatan bagi mereka yang secara sosial merasa malu, terisolasi, atau 

terhambat secara fisik sehingga kini mereka mampu berhubungan dengan individu 

lain atau pun mendapat dukungan (Chester & Glass, 2006). Sehingga model ini 

memiliki peluang yang besar untuk membantu remaja tanpa dibatasi oleh ruang 

dan waktu. Beberapa penelitian menunjukan bahwa intervensi terapetik berbasis 

internet dalam bentuk self help web based therapeutic juga terbukti efektif untuk 

mengatasi gejala depresi dan meminimalisir pikiran untuk bunuh diri (van Straten, 

Cuijpers, & Smits, 2008).   

Penelitian ini sejalan dengan peningkatan kebutuhan terhadap produk 

berbasis web dan pemberian intervensi yang menggunakan teknologi (Luthans, 

Avey, & Patera, 2008). Seligman, Steen, Park, dan Peterson (2005) mengatakan 

bahwa terdapat kebutuhan pengembangan intervensi positif yang dapat menjadi 

suplemen intervensi yang tradisonal yang dapat mengatasi kesakitan dan mungkin 

pada sauatu saat akan memiliki lagasi praktik pada psikologi positif. Pada 

umumnya suplemen intervensi tradisional dengan menggunakan media dan 

website berfokus pada pengembangan potensi positif dalam kelas atau tempat 

kerja. Dalam 10 tahun terakhir terdapat peningkatan secara dramatis penggunaan 

metode online untuk pendidikan, pelatihan yang memiliki efektivitas yang sama 

atau lebih efektif dari metode tatap muka. Sitzmann, Kraiger, Stewart, dan Wisher 

(2006) menemukan dalam penelitiannya bahwa pembelajaran berbasis web 

memiliki efektivitas yang sama dan pada beberapa tipe pembelajaran lebih efektif 

dari pembelajaran tatap muka. Pendekatan yang berbasis web lebih memuaskan 

bagi siswa dibanding tatap muka. 

Sebagai anggota masyarakat digital, remaja banyak menghabiskan waktu 

di dunia maya. Penelitian ini sejalan dengan peningkatan kebutuhan terhadap 

produk berbasis web dan pemberian intervensi yang menggunakan teknologi 

(Luthans dkk., 2008). Seligman dkk. (2005) mengatakan bahwa terdapat 

kebutuhan pengembangan intervensi positif yang dapat menjadi suplemen 

intervensi yang tradisonal yang dapat mengatasi kesakitan dan mungkin pada 
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sauatu saat akan memiliki lagasi praktik pada psikologi positif. Pada umumnya 

suplemen intervensi tradisional dengan menggunakan media dan website berfokus 

pada pengembangan potensi positif dalam kelas atau tempat kerja. Dalam 10 

tahun terakhir terdapat peningkatan secara dramatis penggunaan metode online 

untuk pendidikan, pelatihan yang memiliki efektivitas yang sama atau lebih 

efektif dari metode tatap muka. Sitzmann dkk. (2006) menemukan dalam 

penelitiannya bahwa pembelajaran berbasis web memiliki efektivitas yang sama 

dan pada beberapa tipe pembelajaran lebih efektif dari pembelajaran tatap muka. 

Pendekatan yang berbasis web lebih memuaskan bagi siswa dibanding tatap 

muka. 

Dalam pegembangan model ini, peneliti merencanakan penilitian ini akan 

dilakukan secara bertahap selama tiga tahun. Pada tahun pertama akan dilakukan 

studi pendahuluan secara teoritik dan empirik, pada tahun kedua dikembangkan 

model hipotetik dan pada tahun ketiga peneliti akan menguji efektifitas model. 

 

B. Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan uraian dalam latar belakang dapat dirumuskan beberapa 

masalah penelitian sebagai berikut: 

1. Gambaran optimisme remaja masih rentan dipengaruhi oleh lingkungan 

terutama teman sebaya 

2. Belum adanya layanan intervensi terapeutik yang berbasis budaya indonesia 

untuk meningkatkan optimisme remaja 

3. Layanan intervensi terapeutik berbasis web perlu dikembangkan untuk 

menfasilitasi keterbatasan waktu dan hambatan psikologis lain seperti malu 

dan khawatir untuk bertemu dengan konselor. 

 

  

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian bertujuan untuk menghasilkan model intervensi terapeutik 

berbasis web untuk meningkatkan optimisme remaja di Jakarta Pusat. Untuk 

mencapai tujuan tersebut dilakukan beberapa kegaitan guna memperoleh 

informasi tentang: 
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1. Gambaran optimisme remaja di Jakarta Pusat 

2. Gambaran kesejahteraan remaja di Jakarta Pusat 

3. Gambaran keterampilan coping di Jakarta Pusat. 
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BAB  II  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Optimisme 

1. Definisi  

Konstruk teori dispositional optimism muncul dari kerangka kerja 

pengaturan diri umum yang terdapat harapan positif yang mengarah pada 

peningkatan pencapaian tujuan yang diinginkan, sebaliknya harapan negatif 

mengarahkan pada penurunan usaha dan keterlibatan dalam pencapaian tujuan. 

Berdasarkan data empirik menunjukan bahwa harapan optimis meningkatkan 

keterlibatan dan kontinuitas usaha untuk mencapai tujuan (Nes, Segerstrom, & 

Sephton, 2005). Karena optimesme merupakan bentuk umum harapan positif 

versus harapan negatif, optimisme dapat memprediksi keterlibatan dan usaha 

dalam berbagai konteks termasuk situasi yang menekan. 

Terdapat dua kelompok teori tentang optimisme, yaitu kelompok 

explanatory style; dan  dispositional optimism atau direct belief model (Carver & 

Scheier, 2001). Teori pertama menyatakan bahwa optimisme diperoleh melalui 

pengalaman masa lalu. Apabila seseorang mempersepsikan masa lalu dari sudut 

pandang negatif, maka pada masa-masa berikutnya akan cenderung menilai 

kejadian yang dialami dari sisi negatif. Sebaliknya, seseorang yang 

mempersepsikan masa lalu dari sudut pandang positif maka akan menilai 

kehidupan masa datang dari sisi positif. Orang yang cenderung menilai negatif 

terhadap kejadian yang menimpanya, disebut orang yang pesimis; sedangkan 

orang yang menilai positif terhadap kehidupannya disebut orang yang optimis. 

Pada teori yang kedua, dispositional optimism atau direct belief model, 

menggambarkan optimisme sebagai keyakinan yang dmiliki sesorang untuk 

menghadapi masa depan. Keyakinan tersebut mendorong seseorang untuk 

mencapai tujuan yang diinginkan (Carver & Scheier, 2001). 

Pada landasan teori yang kedua, menunjukkan bahwa keyakinan yang 

diperoleh tidak muncul secara tiba-tiba melainkan merupakan suatu proses yang 

melibatkan interaksi antara individu dengan lingkungannya yang lama kelamaan 
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akan menjadi bagian dari kepribadian, kebiasaan cara berpikir yang positif dan 

realistis dalam memandang suatu masalah dan keyakinan terhadap kekuatan yang 

dimiliki untuk menghadapi masalah (Shapiro, 1998). Kepribadian, cara berpikir 

positif dan keyakinan terhadap kekuatan yang dimiliki memengaruhi keyakinan 

seseorang dalam menghadapi kehidupan di masa datang.  

Gillham, Shatte, Reivich, dan Seligman (2001) mendefinisikan bahwa 

orang optimis adalah mereka yang memiliki atribut internal dan stabil tentang 

kejadian positif seperti pencapaian tujuan dan atribut internal dan stabil tentang 

kejadian positif seperti pencapaian tujuan dan atribut eksternal dan tidak stabil 

terhadap kejadian negatif seperti melewati deadline. Carver dan Scheier (2002) 

menawarkan kerangka bahwa orang optimis merupakan orang yang 

mengharapkan hal yang baik terjadi pada mereka sementara orang pesimis 

berharapkan hal yang baik terjadi pada mereka sementara orang pesimis berharap 

kejadian yang buruk terjadi pada mereka. 

 

2. Perkembangan Optimisme 

Perkembangan optimisme ditentukan oleh kesehatan mental orangtua, tipe 

role modeling orangtua dan derajat dorongan dan reward optimisme. Orang yang 

optimis biasanya datang dari keluarga yang bebas depresi. Orangtua para optimis 

merupakan role model, memiliki atribut untuk sukses. Remaja yang optimis 

datang dari keluarga yang memahami kegagalan. Remaja akan mengembangkan 

optimisme bila mereka melihat keluarga dapat mengatasi dan memiliki dan 

memiliki ketahanmalangan. Orangtua para remaja optimis menghargai optimisme 

dan keteguhan (Carr, 2004, hlm. 85). 

Pada masa remaja, optimisme dihubungkan dengan prestasi akademik, 

performa olah raga, penyesuaian karier dan kehidupan keluarga yang lebih baik 

(Seligman, 1998). Peterson dan Barrett (1987) mengatakan bahwa optimisme 

memprediksi performa di universitas dan memprediksi lebih akurat dari pada 

ukuran kemampuan seperter the scholastic aptitude test (dalam Carr, 2004). 

Optimisme memprediksi keksuksesan di berbagai pekerjaan (Seligman, 1998). 

Nolen-Hoeksema (2000) menemukan bahwa orang yang optimis ceenderung 
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menggunakan strategi coping seperti menghargai kehilangan secara positif, 

memecahkan masalah dengan mencari dukungan sosial dan distraction melalui 

keterlibatan dalam hobi dan latihan. Orang yang optimis sadar dengan kerentanan 

hidup dan hidup lebih banyak pada masa sekarang dibanding masa lalu atau masa 

depan. Toleran terhadap orang lain, sadar akan kekuatan  yang mereka tidak 

ketahui dan tidak takut akan kematian. Orang optimis menemukan manfaat positif 

dari kehilangan dalam 6 bulan dan memperlihatkan penyesuaian psikologis yang 

lebih baik dan gejala depresi atau kecemasan yang lebih sedikit dalam 18 bulan 

berturut-turut (Carr, 2004, hlm. 87). 

Carver dan Scheier (2002) mengatakan bahwa pengembangan optimisme 

telah digunakan dalam intervensi klinis melalui buku dan telah diakui oleh 

psikolog positif. Mereka berargumen bahwa optimisme dapat dikembangkan 

melalui intervensi pelatihan berbasis web. 

 

B. Coping Skills 

1. Definisi 

Menurut Aldwin dan Revenson (1987) strategi coping merupakan suatu 

cara atau metode yang dilakukan tiap individu untuk mengatasi dan 

mengendalikan situasi atau masalah yang dialami dan dipandang sebagai 

hambatan, tantangan yang bersifat menyakitkan, serta ancaman yang bersifat 

merugikan. Carlson dan Cervera (1991) mengungkapkan bahwa strategi coping 

adalah rencana yang mudah dari suatu perbuatan yang dapat kita ikuti, semua 

rencana itu dapat digunakan sebagai antisipasi ketika menjumpai situasi yang 

menimbulkan stres atau sebagai respon terhadap stres yang sedang terjadi, dan 

efektif dalam mengurangi level stres yang kita alami.  
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Menurut Folkman dan Lazarus (1988) coping merupakan suatu proses di 

mana individu mencoba untuk mengelola jarak yang ada antara tuntutan-

tuntutan (baik itu tuntutan yang berasal dari individu maupun tuntutan yang 

berasal dari lingkungan) dengan sumber-sumber daya yang mereka gunakan 

dalam menghadapi situasi stresful (situasi penuh tekanan). 

 

2. Bentuk-Bentuk Strategi Coping  

Lazarus dan Folkman menjelaskan terdapat 2 strategi dalam melakukan 

coping, yaitu: 

a. Emotional focused coping. Digunakan untuk mengatur respon emosional 

terhadap stres. Pengaturan ini melalui perilaku individu 

seperti penggunaan alkohol, bagaimana meniadakan fakta-fakta yang tidak 

menyenangkan, melalui strategi kognitif. Bila individu tidak mampu 

mengubah kondisi yang penuh dengan stres, maka individu akan cenderung 

untuk mengatur emosinya. 

b. Problem focused coping. Digunakan untuk mengurangi stressor atau 

mengatasi stres dengan cara mempelajari cara-cara atau ketrampilan- 

ketrampilan yang baru. Individu akan cenderung menggunakan strategi ini 

bila dirinya yakin dapat merubah situasi yang mendatangkan stres. Metode 

ini lebih sering digunakan oleh orang dewasa. 

 

C. Kesejahteraan 

1. Definisi 

Kesejahteraan didefinisikan dalam berbagai variasi yaitu kesejahteraan 

dipandang sebagai sebuah kondisi, sebagai proses serta sebagai sebuah kesatuan 

maupun dalam aspek-aspek yang terpisah. The World Health Organization 

(WHO) (2014) mendefinisikan kesejahteraan sebagai sebuah kondisi 

kesejahteraan yang lengkap, baik secara fisik, mental dan sosial dan bukan 

sekedar tidak adanya penyakit atau kelemahan. WHO mensejajarkan 

kesejahteraan dengan kesehatan mental yaitu kondisi di mana setiap individu 

menyadari potensinya, dapat mengatasi tekanan hidup yang normal, dapat bekerja 
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secara produktif dan menghasilkan dan dapat memberikan kontribusi pada 

komunitasnya (http://www.who.int/features/factfiles/mental_health/en/). Dalam 

bidang konseling, CACREP (2009, hlm. 63) mendefinisikan kesejahteraan 

sebagai kondisi yang terintegrasi antara pikiran, tubuh dan jiwa untuk 

memungkinkan bagi individu untuk hidup secara penuh (Mellin, Hunt, & Nichols, 

2011).   

Selain sebagai sebuah kondisi, beberapa ahli mendefinisikan kesejahteraan 

sebagai sebuah proses atau usaha. Dunn (1959) mendefinisikan kesejahteraan 

sebagai usaha individu yang dinamis dalam mencapai potensi tertinggi dalam 

lingkungan sosial dengan mengintegrasikan kekuatan personal dan minat. Dunn 

menekankan pada proses dinamis dan personal dalam meningkatkan dan 

menyeimbangkan kesejahteraan fisik, mental dan spiritual. Ide Dunn 

menginspirasi Hettler (1984) yang mendefinisikan kesejahteraan sebagai proses 

aktif yang dilalui individu untuk menjadi sadar dan membuat pilihan untuk 

menjadi manusia yang sukses (Myers, Mobley, & Booth, 2003). Kesejahteraan 

dipandang sebagai kondisi multidimensional dari kesejahteraan dan kualitas hidup 

(Corbin & Pangrazi, 2001). 

Myers, Sweeney, dan Witmer (2000, hlm. 252) mendefinisikan 

kesejahteraan sebagai cara hidup yang berorientasi pada kesehatan dan 

kesejahteraan (well-being) yang optimal di mana tubuh, pikiran dan jiwa 

terintegrasi dalam individu untuk hidup lebih utuh dalam komunitas manusia dan 

alam. Dalam konteks kehidupan mahasiswa, kesejahteraan merupakan cara hidup 

untuk dapat berfungsi secara optimal dan seimbang pada domain fisik, psikologis, 

sosial, personal dan karier sebagai mahasiswa dan anggota masyarakat. Perspektif 

konseling memandang kesejahteraan sebagai sebuah proses yang dimanifestasikan 

melalui sebuah cara hidup yang dinamis yang melibatkan integrasi antara tubuh, 

pikiran, dan jiwa untuk mencapai potensi optimal sehingga individu dapat hidup 

secara utuh. Kesejahteraan dapat dipandang sebagai kondisi yang akan dicapai 

atau proses yang berkelanjutan, namun para ahli sepakat bahwa kesejahteraan 

merupakan konsep yang terintegrasi antara fisik, psikis, sosial dan spiritual. 

Individu dianggap sejahtera bila dapat menyeimbangkan pengembangan 

http://www.who.int/features/factfiles/mental_health/en/
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kesejahteraan secara holistik. Kesejahteraan merupakan konsep multidimensional 

yang mengintegrasikan antara psikis, fisik, sosial dan spiritual untuk 

keberfungsian  individu agar dapat hidup secara lebih utuh dan optimal. 

 

D. Kepuasan Hidup 

Kepuasan hidup adalah kemampuan seseorang untuk menikmati 

pengalaman-pengalamannya yang disertai dengan tingkat kegembiraan. Selain itu, 

tingkat keberhasilan individu ketika memecahkan masalah penting dalam 

kehidupannya juga mempengaruhi kebahagiaan dan menentukan kepuasan hidup 

individu tersebut. Kepuasan hidup merupakan komponen kognitif dalam 

kesejahteraan hidup atau subjective well being (Andrews & Withey, 2012). 

Mereka mengidentifikasi komponen subjective well being menjadi positive 

affect dan negative affect (sebagai komponen afektif dari subjective well being) 

serta life satisfaction (sebagai komponen kognitif). 

Komponen afektif mengacu pada evaluasi langsung individu terhadap 

peristiwa yang terjadi dalam kehidupannya, meliputi perasaan yang 

menyenangkan dan tidak menyenangkan yang dialami individu dalam hidupnya. 

Sementara komponen kognitif mengacu pada evaluasi kognitif terhadap hidup 

individu secara keseluruhan dan atas area-area penting dari kehidupan individu 

(Ed Diener, Suh, Lucas, & Smith, 1999).  

Edward Diener dan Tov (2009) mengatakan bahwa kepuasan hidup 

merupakan penilaian secara kognitif mengenai seberapa baik dan memuaskan hal-

hal yang sudah dilakukan individu dalam kehidupannya secara menyeluruh dan 

atas area-area utama dalam hidup yang mereka anggap penting (domain 

satisfaction) seperti hubungan interpersonal, kesehatan, pekerjaan, pendapatan, 

spiritualitas dan aktivitas di waktu luang. 

 

E. Intervensi Teraputik Berbasis Internet 

Seiring semakin berkembangnya pengguna internet juga telah membuka 

banyak peluang bagi profesi konselor, karena internet telah memberikan 

kelenturan bagi konselor dan profesi sejenis untuk memberikan pilihan layanan 
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bagi calon konselinya mulai dari waktu hingga cara layanan diberikan, layanan 

pun bisa diakses para anonimus (orang yang tidak memberikan data pribadinya).  

Rochlen, Zack, dan Speyer (2004) menggunakan istilah online terapi bagi layanan 

terapeutik yang diberikan melalui internet dan mendefinisikannya sebagai “Any 

type of professional therapeutic interaction that makes use of the internet to 

connect qualified mental health professional and their client”. Pengertian tersebut 

menyebut tipe apapun dari interaksi terapeutik yang menggunakan internet. 

Sehingga perlu diketahui mengenai apa saja tipe atau jenis layanan yang 

diberikan, maupun penamaan bagi masing-masing jenis intervensi berbasis 

internet tersebut.  

Karena begitu banyaknya jenis intervensi melalui internet tersebut, 

sehingga terjadi kesulitan dalam menyamakan istilah setiap jenis intervensi 

melalui internet mengingat heterogenitas bentuk intervensi yang ditawarkan, dan 

bagaimana itu dijalankan, diberikan termasuk juga dinamisasinya.  Atas dasar 

itulah Barak, Klein, Proudfoot (2009) membuat klasifikasi jenis intervensi melalui 

internet menjadi empat, yaitu (1) web based internet intervention, (2) online 

counseling, (3) internet-operated therapeutic software, dan (4) kegiatan online 

lainnya. Pada penelitian ini secara khusus akan menggunakan Self-Help Web 

Based Therapeutic Intervention yang merupakan sub tipe dari web based internet 

intervention yang akan dibahas lebih lanjut. 

Sebelum memahami mengenai apa yang dimaksud dengan self help Web 

based therapeutic intervention, terlebih dahulu dipahami mengenai apa yang 

dimaksud dengan web based intervention dan klasifikasi apa saja yang ada 

didalamnya. Barak, Klein, Proudfoot (2009) Mendefinisikan web based 

intervention sebagai  

“a primarily self-guided intervention program that is executed by 

means of a prescriptive online program operated through a website and 

used by consumers seeking health- and mental-health related 

assistance. The intervention program itself attempts to create positive 

change and or improve/enhance knowledge, awareness, and 

understanding via the provision of sound health-related material and 
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use of interactive web-based components.” 

Berdasarkan definisi tersebut, terdapat tiga sub tipe dari web based 

intervention yaitu, (1) Web-Based Education Intervention, (2) Self-Help Web 

Based Therapeutic Intervention, dan (3) Human-Supported Web-Based 

Therapeutic intervention. Barak, et.al juga membuat spesifikasi empat komponen 

utama dari web based intervention. Komponen-komponen tersebut adalah (a) 

program content; (b) multimedia use/choices; (c) provision of interactive online 

activities; dan (d) provision of guidance and supportive feedback. Satu hal yang 

harus diperhatikan disini, bahwa keempat komponen tersebut tidaklah saling 

terkait satu sama lain.  

Baik self-guided maupun human-supported web-based therapeutic 

interventions secara khusus dirancang untuk mencipatakan perubahan kognisi, 

perilaku dan emoosi yang positif. Konten atau isi dari keduanya  diformulasikan 

dalam sebuah sistem yang komprehensif dan diberikan dalam bentuk mudulisasi 

dengan format yang sangat terstruktur. Konten dikembangkan berdasarkan teori 

(seperti CBT) dan biasanya dibuat untuk program perawatan atau pencegahan, 

akan tetapi dalam hal ini diberikan melalui internet. (Rittenband, 2003). Konten 

untuk perubahan perilaku dianggap sebagai sesuatu yang “aktif” seperti 

memberikan instruksi yang spesifik kepada klien bagaimana menantang 

pemikiran-pemikirannya.  

Ritterband dkk. (2003) memberikan tahapan spesifik untuk intervensi 

internet agar lebih efektif. Kerjasama perlu dilakukan antara konselor sebagai 

penyedia konten dengan designer web yang membuat struktur web. Designer yang 

membuat gamber, pengembang data based yang mengintegrasikan data dan 

evaluator kesehatan yang akan mengevaluasi isu-isu pengguna. Di dalamnya 

termasuk juga advisor bisnis dan marketing, sales, vidiograher untuk membuat 

video, audio engineers untuk mengintegrasikan audio, psikometrian, personle 

pendukung. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan yaitu (1) mengidentifikasi 

disorger dan treatment yang spesifik, (2) operasional langkah-langkah yang 

terstruktur dan dapat digunakan untuk panduan mesin (semi self guided), (3) 

seluruh langkah dapat dioperasionalisasi termasuk teknik spesifik dan prosedur, 
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(4) mempertimbangkan isu-isu legal dan etis termasuk kerahasiaan data, privasi, 

validasi datan dan kemungkinan penyalahgunaan data. 
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BAB  III  

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang akan digunakan adalah penelitian dan 

pengembangan (research and development). Penelitian dan pengembangan 

merupakan proses yang digunakan untuk mengembangkan dan menvalidasi 

produk pendidikan (Borg & Gall, 1989, hlm. 772). Penelitian research and 

development merupakan model penelitian berbasis industri di mana hasil 

penelitian digunakan untuk mendesain produk atau prosedur yang secara 

sistematik di tes, dievaluasi dan diperhalus sehingga mencapai kriterias spesifik 

tentang efektivitas, kualitas dan standar yang sama. (Gall, Gall, & Borg, 2003, 

hlm. 596). Mereka menyarankan bagi peneliti yang akan menggunakan model 

untuk penelitian research and development untuk tesis dan disertasi sebaiknya 

dibatasi pada skala yang kecil atau pada tahap pengembangannya yaitu hanya 

menggunakan beberapa tahap dan siklus research and development  (Gall dkk., 

2003, hlm. 572). 

Dalam penelitian ini produk yang akan dikembangkan adalah model 

intervensi terapeutik berbasis web untuk meningkatkan optimisme peserta didik. 

Dalam menguji model konseling ini digunakan penelitian eksperimen untuk 

melihat pengaruh model konseling penerimaan dan komitmen sebagai variabel 

bebas (treatment variable) dalam pengembangan kesejahteraan sebagai variabel 

terikat (dependent variable). Creswell (2007, hlm. 295) menjelaskan bahwa 

penelitian eksperimen dilakukan untuk menguji ide atau praktik atau prosedur 

untuk menentukan pengaruh intervensi terhadap hasil atau variabel terikat. Tujuan 

eksperimentasi adalah untuk mengidentifikasi hubungan yang fungsional antara 

fenomena melalui penilaian terhadap hasil pada kondisi yang didesain dan 

dikontrol untuk mencegah efek yang membingungkan yang disebabkan oleh 

faktor atau variabel asing (Singh, 2006, hlm. 137-138). Penelitian eksperimen 

dilakukan untuk menilai efek dari variabel treatment yang disebut sebagai variabel 

eksperimen. Perhatian utama adalah untuk mengobservasi efeknya. Sementara 
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menguji efektivitasnya dilakukan dengan membandingkan dengan variabel 

kontrol (Singh, 2006, hlm. 136).  

Desain kuasi eksperimen dipilih karena tidak memungkinkan untuk 

dilakukan randomisasi pada pemilihan sampel (random selection) dan 

penempatan pada kelompok (random assigment). Creemers, Kyriakides, dan 

Sammons (2010, hlm. 106) menjelaskan bahwa randomisasi dalam eksperimen 

hanya dapat digunakan pada institusi pendidikan di awal tahun ajaran dengan 

melakukan randomisasi sebelum dimulai pembelajaran. Pada kenyataannya, 

penelitian eksperimen tidak selalu dilakukan dengan mengikuti tahun ajaran dan 

penempatan peserta didik di dalam kelas biasanya dilakukan berdasarkan jalur 

masuk.  

 

B. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Jakarta Pusat selama tiga tahun. Tahun 

pertama dilakukan studi pendahuluan, tahun kedua pengembangan dan 

penelaahan model yang dilakukan review ahli serta uji coba model secara terbatas 

dan tahun ketiga dilakukan uji coba lebih luas untuk melihat efektivitas penerapan 

model dan diseminasi. 

 

C. Populasi dan Sampel 

Penelitian ini adalah pengembangan model yang terdiri dari sepuluh  

tahapan dengan subjek penelitian yang beragam. Pada studi pendahuluan, subjek 

adalah siswa sekolah menengah. Teknik pengambilan sampel menggunakan 

teknik convenience sampling. Alasan peneliti menggunakan teknik tersebut adalah 

bahwa persyaratan yang diperlukan untuk menjadi responden dalam penelitian ini 

adalah bahwa individu tersebut merupakan peserta didik  sehingga tidak menitik 

beratkan pada jumlah keterwakilan dari berbagai komponen. Pada tahap 

pengembangan dan validasi model hipotetik subjeknya adalah pakar bimbingan 

dan konseling dan pakar media yang berjumlah tiga orang. Pada tahap uji coba 

program subjeknya adalah siswa sekolah menengah. 
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D. Tahapan Penelitian 

Menurut Borg dan Gall (1989, hlm. 784) langkah-langkah penelitian dan 

pengembangan meliputi: (1) Penelitian dan pengumpulan informasi, (2) 

Perencanaan, (3) Pengembangan model awal (4) Penelaahan model awal (5) 

Revisi produk, (6) Uji coba lapangan, (7) Revisi hasil uji coba (8) Uji coba 

operasional, (9) Revisi model akhir (10) Diseminasi dan implementasi. Berikut ini 

merupakan penjelaasan atas setiap langkah yang dilakukan: 

1. Tahun Pertama 

a. Studi Pendahuluan 

Studi pendahuluan ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang 

dibutuhkan dalam pengembangan model intervensi terapeutik berbasis 

web untuk meningkatkan optimisme remaja. Pada tahap ini dilakukan 

asesmen kebutuhan, review literatur, dan penelitian skala kecil tentang 

optimisme, kesejahteraan, kepuasan hidup dan kemampuan serta 

kebutuhan intervensi pada remaja. Produk yang dihasilkan adalah artikel 

penelitian tentang hubungan antara optimisme, kesejahteraan, kepuasan 

hidup dan kemampuan coping. 

 

2. Tahun Kedua 

a. Perencanaan Model 

Perencanaan model disusun berdasarkan analisis kebutuhan, studi 

literatur, dan asesmen kebutuhan mahasiswa. Dalam perencanaan 

aktivitas yang dilakukan adalah 1) mendefinisikan keterampilan yang 

dituliskan dalam tujuan model, 2) menyiapkan format administrasi dalam 

model, menentukan materi, metode dan media yang akan digunakan, 3) 

memilih audiens yang akan menjadi target. 

b. Pengembangan Model 

Pengembangan model dilakukan berdasarkan outline yang telah 

direncanakan sebelumnya.  
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c. Penelaahan program hipotetik 

Setelah model selesai dikembangkan, dilakukan penelaahan model oleh 

pakar. Dalam tahapan ini, peneliti meminta penilaian dari para pakar 

untuk memberikan penilaian terhadap model berupa kejelasan model. 

Pada penelitian ini, hasil penilaian yang diberikan oleh pakar sepenuhnya 

dijadikan bahan perbaikan model yang dikembangkan. 

d. Perbaikan Berdasarkan Masukan Pakar.  

Setelah memperoleh hasil penilaian dan masukan dari pakar, maka 

dilakukan berbagai perbaikan model yang menyangkut (1) kelayakan 

model (2) materi-materi layanan dan (3) etika penggunaan model. 

Perbaikan juga dilakukan berdasarkan masukan pakar untuk memenuhi 

kriteria situs yang baik, seperti masalah tampilan, kemudahan navigasi, 

kecepatan akses, fasilitas hubungi kami, fasilitas FAQ, fasilitas link atau 

tautan dan berbagai aspek yang menyangkut informasi yang diberikan 

dalam media layanan konseling melalui internet yang dikembangkan. 

Produk yang dihasilkan pada tahun kedua adalah model hipotetik 

intervensi terapeutik berbasis web untuk meningkatkan optimisme remaja  

 

3. Tahun Ketiga 

a. Uji Coba Terbatas 

Setelah melalui penilaian oleh para pakar, maka model diuji cobakan 

secara terbatas. Proses uji coba ini dimulai dengan identifikasi pengguna 

yaitu peserta didik, kemudian pengguna tersebut menggunakan program, 

mencoba berbagai fitur di dalamnya, dan memberikan penilaian 

berdasarkan observasi yang mereka lakukan (Sampson dkk: 2004). 

Tujuan dari uji coba terbatas adalah untuk mengumpulkan data mengenai 

respon pengguna terhadap model. 

b. Revisi hasil uji coba terbatas 

Hasil uji coba akan dijadikan bahan evaluasi dan diharapkan dapat 

memberikan rekomendasi perbaikan dan peningkatan kualitas model. 
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c. Uji coba diperluas 

Uji coba diperluas dilakukan pada sampel yang lebih luas. Uji coba 

bertujuan untuk melihat apakah model yang sedang dikembangkan dapat 

memenuhi tujuan yang dirancang dan untuk mengumpulkan informasi 

yang dapat digunakan untuk meningkatkan produk pada revisi 

selanjutnya. Pada kegiatan uji coba produk menggunakan teknik statistik 

yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah analisis kovarians. 

Analisis kovarians merupakan metode untuk menyesuaikan efek dari 

variable yang tidak dapat dikontrol sehingga dengan menggunakan 

analisis t-test dan kovarian dapat meningkatkan ketepatan dalam 

mengukur pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat 

(Montgomery, 2012, hlm. 655). 

d. Revisi Model akhir 

Hasil interpretasi data hasil uji coba lebih luas akan dijadikan bahan 

evaluasi dan diharapkan dapat memberikan rekomendasi perbaikan dan 

peningkatan kualitas model. 

e. Diseminasi dan sosialisasi. 

Setelah model direvisi dilakukan launching model. 

Produk yang dihasilkan pada tahun ketiga adalah model intervensi terapeutik 

berbasis web untuk meningkatkan optimisme remaja  

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data yang digunakan terdiri dari beberapa tahap, yaitu: 

1. Studi pendahuluan.  

Dengan melakukan survey pada remaja. Adapun instrumen yang 

digunakan adalah skala optimisme, kesejahteraan, kepuasan hidup serta 

kebutuhan intervensi pada remaja. 

2. Penelaahan pakar 

Dengan menggunakan format penelahanan pakar berupa angket tertutup 

dan terbuka 
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3. Uji coba 

Dengan menggunakan angket uji coba kelayakan model. 

 

F. Teknik Analisis Data 

Pada uji studi pendahuluan Terdapat dua teknik analsijenis data yang 

dikumpulkan dalam penelitian ini, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Data 

kuantitatif diperoleh untuk menjawab pertanyaan penelitian mengenai (1) 

optimisme (2) kesejahteraan. (3) Penilaian pakar terhadap model. Untuk uji coba 

diperluas, analisis data menggunakan ankova. Ankova merupakan teknik analisis 

statistik yang dikembangkan untuk menganalisis hasil eksperimen secara lebih 

presisi. Teknik ini ideal untuk untuk menganalisis data kuasi eksperimen karena 

dapat melibatkan variabel yang tidak dapat dikontrol secara langsung dengan 

alasan praktis maupun etik. Dalam analisis ankova melibatkan tidak hanya kondisi 

eksperimen tapi variabel prediktor kuantitiatif yang disebut kovariat (yang juga 

disebut sebagai variabel kontrol) yang merepresentasikan sumber varians yang 

dapat mempengaruhi variabel terikat yang tidak dapat dikontrol oleh prosedur 

eksperimen (Rutherford, 2011, hlm. 5-6). 

 

G. Luaran Penelitian 

Luaran penelitian ini terdiri berbagai produk, berikut luaran penelitian 

yang dibagi dalam setiap tahun yaitu 

1. Luaran tahun pertama adalah hasil studi pendahuluan tentang optimisme, 

kesejahteraan dan keterampilan coping remaja yang dipublikasikan dalam 

prosiding atau jurnal nasional atau internasional. 

2. Luaran tahun kedua adalah (1) model intervensi terapeutik berbasis web untuk 

mengembangkan optimisme remaja (2) website intervensi terapeutik untuk 

mengembangkan optimisme remaja dan (3) artikel yang dipublikasikan dalam 

prosiding atau jurnal nasional atau internasional. 

3. Luaran tahun ketiga adalah (1) model intervensi terapeutik berbasis web untuk 

mengembangkan optimisme remaja yang sudah diuji efektivitasnya (2) artikel 

yang dipublikasikan dalam prosiding atau jurnal nasional atau internasional.  
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BAB  IV  

HASIL PENELITIAN 

 

A. Hasil Penelitian 

Partisipan pada penelitian ini sebanyak 336 orang yang terdiri dari 107 

laki-laki (31.8%) dan 229 perempuan (68.2%). Kondisi sosial ekonomi yang 

diidentifikasi melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP). partisipan yang mendapatkan 

KJP sebanyak 89 orang (26.4%) sementara 247 orang (73.5%) tidak mendapatkan 

tunjangan KJP. Dapat disimpulkan bahwa sebagian besar siswa berasal dari 

golongan ekonomi menengah ke atas.  

 

Table 4.1 

Penerimaan Kartu Jakarta Pintar 
 

No KJP Frekuensi % 

1 Memperoleh  89 26.4 

2 Tidak memperoleh 247 73.5 

 

Kondisi sosial ekonomi menggambar ketersediaan akses internet yang 

tersedia di rumah. Sebagian besar partisipan memiliki akses internet di rumah 

yang digunakan bersama (176 siswa; 52.38%), 74 siswa (22%) memiliki internet 

akses sendiri dan hanya 86 siswa (5.65%) tidak memiliki akses internet di rumah.  

 

Table 4.2 

Akses Internet  
 

No Akses Internet di rumah Frekuensi % 

1 
tidak memiliki akses internet 86 25.59524 

2 Komputer dengan akses internet 

yang digunakan oleh seluruh 

anggota keluarga 176 52.38095 

3 Komputer dengan akses internet 

yang digunakan sendiri 74 22.02381 
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Jumlah jam yang dihabiskan di dunia digital oleh remaja rata-rata antara 5-

6 jam sehari. Sekitar 103 remaja (30.6 %) menghabiskan 5-6 jam di internet 

sehari. Jumlah jam terpanjang yang dihabiskan di internet lebih dari 11 jam dipilih 

oleh 35 remaja (10.4%), 93 remaja (27.6%) menghabiskan 3-4 jam, 53 remaja 

(15.7%) menghabiskan 7-8 jam, dan 33 partisipan (9.8%) menghabiskan 9-10 

jam. Hanya 19 partisipan (5.6%) menghabiskan 1-2 jam 

 

Tabel 4.3 

Waktu yang dihabiskan Berinternet 
 

No Waktu internet Frekuensi % 

1 1-2 jam 19 5.65 

2 3-4 jam 93 27.67 

3 5-6 jam 103 30.65 

4 7-8 jam 53 15.77 

5 9-10 jam 33 9.82 

6 Lebih dari 11 jam 35 10.41 

 

Berdasarkan hasil penghitungan deskriptif didapatkan nilai minimum 

optimisme sebesar 106 dan nilai maksimum sebesar 375 dengan rata-rata 280.28 

dan standar deviasi 39.85.  Sementara kepuasan hidup didapatkan nilai minimum 

sebesar 130, nilai maksimum 190 dengan rata-rata 160.43 dan standar deviasi 

9.63. Untuk keterampilan coping didapatkan nilai minimum sebesar 0, nilai 

maksimum 225 dengan rata-rata sebesar 174.51 dan standar deviasi 23.12. 

  

Tabel 4.4 

Data Deskriptif Optimisme, Kepuasan Hidup Dan Keterampilan Coping 

No Variabel Nilai 

minimum 

Nilai 

maksimum 

Rata-rata Standar 

deviasi 

1 Optimisme  106 375 280.28 39.85 

2 Kepuasan 

hidup 

130 190 160.43 9.63 

3 Keterampilan 

Coping 

.00 225 174.51 23.12 

 

 

 

 



25 
 

 
 

 

Hasil penelitian menunjukan bahwa sebagian besar optimisme remaja 

berada pada kategori sedang sebanyak 283 orang dengan prosentase 84.22%. 

Sementara yang berkategori rendah sebanyak 50 orang dengan prosentase 14.88% 

dan yang berkategori tinggi sebanyak 3 orang dengan prosentase 0.89%.   

 

Table 4.5 

Optimism Remaja 
 

No Kategori Frekuensi % 

1 Tinggi  359.99 ke atas 3 0.89 

2 Sedang  239-358 283 84.22 

3 Rendah  kurang dari 240.42 50 14.88 

 

 

 

Grafik 4.1. Prosentase Optimisme Remaja 

 

Berdasarkan hasil analisis didapatkan hasil keterampilan coping remaja 

sebagian besar berada pada kategori sedang sebanyak 331 orang dengan 

prosentase 98.51%. Untutk kategori tinggi dan rendah mendapatkan hasil yang 

hampir sama dengan kategori tinggi sebanyak 2 orang (0.59%) dan kategori 

rendah sebanyak 3 orang (0.89%). 
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84%

15%

Prosentase Optimisme Remaja
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Table 4.6 

Keterampilan Coping   
 

No Kategori  Frekuensi % 

1 Tinggi  220.77 ke atas 2 0.59 

2 Sedang  129-219 331 98.51 

3 Rendah  kurang dari 128.25 3 0.89 

 

 

 

Grafik 4.2. Keterampilan Coping Remaja 

 

Kepuasan hidup remaja sebagian besar berada pada kategori sedang 

sebanyak 318 orang dengan prosentase sebesar 94.64, kategori tinggi dan rendah 

didapatkan hasil yang sama yaitu masing-masing sebanyak 9 orang sebesar 

2.67%. 
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Table 4.7 

Kepuasan Hidup 
 

No  Kategori Frekuensi % 

1 Tinggi  179.7 ke atas 9 2.67 

2 Sedang  142-178 318 94.64 

3 Rendah  kurang dari 141.16  9 2.67 

 

 

Grafik 4.3. Kepuasan Hidup Remaja 

 

Hasil analisis statistik memperlihatkan bahwa terdapat hubungan yang 

signifikan antara optimisme dengan kepuasan hidup dengan nilai r sebesar 0.569. 

Optimisme juga berhubungan secara signifikan dengan keterampilan coping 

dengan nilai r sebesar 0.350. Hasil yang sama terlihat pada korelasi antara 

keterampilan coping dan kepuasan hidup dengan nilai r sebesar 0.273.  

Kepuasan hidup berkaitan dengan kondisi sosial ekonomi dengan nilai r 

sebesar 0.18. Hal yang berbeda terlihat hubungan yang negatif antara 

keterampilan coping dan kondisi sosial ekonomi dengan nilai r sebesar-.003. hal 

yang sama terjadi pada hubungan optimisme dan kondisi sosial ekonomi dengan 

nilai r sebesar.050. 
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Tabel 4.8 

Correlation between variables 

No Variables 1 2 3 4 5 
1 Optimism  -     
2 Coping skills 350** -    
3 Life satisfaction .569** .273** -   
4 SES .050 -.003 .180** -  
5 Gender  .178** 094 .037 0.05 - 

 

 

B. Diskusi 

Berdasarkan hasil analisis deskriptif terlihat rata-rata skor optimism 

sebesar 280.28 dengan standar deviasi 39.85. Jumlah partisipan yang berada pada 

kategori tinggi sebanyak 283 orang dengan prosentase 84.22%. Sementara yang 

berkategori rendah sebanyak 50 orang dengan prosentase 14.88% dan yang 

berkategori tinggi sebanyak 3 orang dengan prosentase 0.89%.  Hal ini  

menunjukan bahwa masih banyak remaja yang memiliki optimisme yang masih 

kurang dan sedang.  Sementara keterampilan coping mendapatkan rata-rata skor 

174.51 dengan standar deviasi sebesar 23.12. Untuk kepuasan hidup didaptkan 

rata-rata skor sebesar 160.43 dengan standar deviasi sebesar 9.63 

Hasil penelitian ini juga menunjukan bahwa terdapat korelasi antara 

optimisme dengan gender dengan nilai r sebesar 0.178. Hasil ini menunjukan 

bahwa optimisme dipengaruhi oleh gender. Hal ini berimplikasi bahwa program 

pengembangan optimisme perlu mempertimbangkan gender dalam merancang 

tujuan dan kegiatan yang akan dilakukan. Hasil yang sama ditemukan oleh 

Puskar, Sereika, Lamb, Tusaie-Mumford, dan Mcguinness (1999). Mereka 

menukan bahwa terdapat perbedaan skor optimisme antara laki-laki dan 

perempuan. Namun hasil ini bertentang dengan beberapa studi lainnya. Huebner, 

Drane, dan Valois (2000) melaporkan pada hasil penelitiannya bahwa perbedaan 

gender tidak berpengaruh pada optimisme.  

Namun, gender tidak berkaitan dengan keterampilan coping dan kepuasan 

hidup. Hasil yang sama terlihat pada penelitian yang dilakukan oleh Huebner dkk. 

(2000). Dalam penelitian mereka memperlihatkan bahwa perbedaan gender tidak 

berkaitan dengan kepuasan hidup. 
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Dalam penelitian ini juga menemukan bahwa tidak ada hubungan antra 

optimisme dengan status sosial ekonomi. Hal ini berarti bahwa kondisi finansial 

keluarga tidak berpengaruh secara signifikan terhadap optimisme remaja tentang 

masa depan. Namun, kondisi sosial ekonomi berkaitan erat dengan kepuasan 

hidup. Argumen ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Raboteg-Šarić, 

Brajša-Žganec, dan Šakić (2009). Mereka berargumen bahwa kepuasan hidup 

secara signifikan dipengaruhi oleh status sosial ekonomi. 

Hasil penghitungan dengan korelasi Pearson memperlihatkan bahwa 

keterampilan coping mendapatkan nilai r sebesar 0.35. Hasil temuan penelitian ini 

sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kim (2007) yang melaporkan 

bahwa terdapat korelasi positif antara optimisme dan keterampilan coping yang 

dimediasi oleh perilaku yang berorientasi pada kesehatan. Hasil yang sama 

diungkap oleh Bryant dan Cvengros (2004). Dengan menggunakan structural 

equation modelling, mereka menemukan bahwa optimisme memiliki pengaruh 

yang kuat terhadap strategi coping. Penelitian lain menunjukan bahwa terdapat 

hubungan yang signifikan antara optimism dan keterampilan coping (Puskar dkk., 

1999). 

Temuan lain dalam penelitian ini adalah bahwa otimisme berhubungan 

dengan kepuasan hidup dengan r sebesar .569; p<0.05. Temuan ini hampir sama 

dengan Wong dan Lim (2009) yang mendeskripsikan bahwa terdapat hubungan 

yang positif antara optimisme dan kepuasan hidup pada remaja singapur. Chang 

dkk. (1997) mengatakan bahwa optimisme memprediksi perbedaan individu 

dalam hal kepuasan hidup.  

Dengan mempertimbangkan jumlah jam yang dihabiskan di internet dan 

ketersediaan akses internet, intervensi berbasis web potensial digunakan pada 

remaja. Rata-rata waktu yang dihabiskan di internet adalah 5-6 jam. Ini berarti 

bahwa internet sudah menjadi kebutuhan dan menjadi bagian dari kehidupan 

mereka. Hasil yang mendukung kemungkinan digunakan intervensi berbasis web 

adalah akses internet. Sebagian besar remaja memiliki akses internet di rumah 

yang digunakan sendiri maupun bersama. Hanya 86 remaja (5.65%) yang tidak 

memiliki akses internet.  Dapat disimpulkan bahwa intervensi berbasis web 
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mungkin memiliki halangan yang minimal bila diimplementasikan pada remaja di 

Jakarta Pusat. 

Intervensi berbasis web telah banyak diterima sebagai strategi yang 

bersifat preventif, promotif maupun kuratif.  Beberapa studi memperlihatkan 

bahwa intervensi berbasis web terlihat efektif dalam usaha promosi kesehatan 

mental.    

Beberapa bukti memperlihatkan bahwa intervensi berbasis web adalah 

alternatif untuk mengembangkan modal psikologis. Luthans dkk. (2008) menilai 

bahwa intervensi pelatihan dua jam berbasis web dengan menggunakan a pre-test 

post-test desain dalam penelitian eksperimen. Penelitian mereka memperlihatkan 

bahwa intervensi berbasis web memberikan pengeruh terhadap modal psikologis. 

Seligman dkk. (2005) juga menemukan bahwa intervensi berbasis web memiliki 

pengaruh signifikan terhadap kekuatan individu. Powell dkk. (2013) menemukan 

bahwa intervensi kognitif perilaku berbasis web memperlihatkan hasil yang 

menjanjikan terhadap peningkatan kesejahteraan. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. Kesimpulan 

Beberapa kesimpulan yang bisa diambil berdasarkan hasil penelitian ini yaitu 

sebagai berikut: 

1. Optimisme merupakan prediktor kesuksesan akademik, karier, personal 

dan karier di masa depan. 

2. Optimisme remaja di Jakarta Pusat pada umumnya berkategori sedang.  

3. Pada umumnya remaja di Jakarta Pusat memiliki keterampilan coping 

yang sedang. 

4. Kepuasan hidup remaja di Jakarta Pusat pada umumnya berada pada 

kategori sedang. 

5. Terdapat hubungan antara optimisme, kepuasan hidup dan keterampilan 

coping pada remaja di Jakarta Pusat. 

6. Terdapat hubungan  

 

B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian ini, beberapa saran yang dapat dilakukan 

untuk penelitian selanjutnya. 

1. Dalam mengembangkan program untuk meningkatkan optimisme remaja 

perlu mempertimbangkan gender.  

2. Dengan adanya akses internet dan banyaknya waktu yang dihabiskan di 

internet, intervensi berbasis web sangat memungkinkan untuk dilakukan 

pada remaja di Jakarta Pusat. 
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