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Latar Belakang  

Istilah konsep diri mengandung arti sekumpulan sikap dan persepsi yang 

dimiliki seseorang tentang dirinya (Wolffe, 2000). Konsep diri sangat penting 

bagi perkembangan anak (Woolfolk, 2001).  Seorang anak akan mengembangkan 

penilaian diri dalam berinteraksi dengan pengalaman kehidupan yang dilaluinya. 

Dalam pandangan Baumrind (1991), dikatakan bahwa konsep diri individu akan 

mampu berkembang dengan baik, ketika lingkungan disekitar menjadi wadah 

yang memberikan kebebasan untuk mengeksplorasi kemampuan yang 

dimilikinya. Individu dengan konsep diri tinggi cenderung memiliki keyakinan 

pada kemampuan dirinya dalam membuat keputusan dan harapan untuk sukses, 

serta mampu membangun hubungan positif dengan orang lain secara bijaksana 

dan bermartabat (Tuttle &Tuttle, 2004).  

Terdapat perbedaan konsep diri antara remaja puteri dan laki-laki. Terkait 

hal ini, merujuk pada laporan penelitian yang dipublikasikan oleh Obidigbo 

(2002) dan Al-Zyoudi (2007), remaja perempuan memiliki skor konsep diri, 

perilaku berkeluarga, perilaku moral lebih rendah daripada remaja laki-laki (Al-

Zyoudi, 2007).  American Association of University Women (1992), juga telah 

menemukan bahwa konsep diri remaja puteri secara signifikan lebih rendah 

daripada remaja laki-laki.  

Manusia dalam perjalanan hidupnya tidak semuanya beruntung dapat 

memiliki keluarga yang ideal. Banyak anak yang mengalami kenyataan pahit 

dalam hidupnya. Kematian atau perceraian orang tua, kemiskinan, keluarga tidak 

harmonis, keluarga broken dapat menyebabkan hilangnya fungsi keluarga. Anak 

harus rela terlepas dari rengkuhan kasih sayang orang tua atau kadang harus 

menjalani kerasnya kehidupan sendiri tanpa keluarga. Salah satu kondisi tersebut 

dapat menyebabkan seseorang berada dalam sebuah lembaga yang bernama Panti 

Asuhan. Hasil penelitian  yang dilakukan oleh Aral, Gursoy dan Yildiz, (2005) 

menunjukkan bahwa remaja yang tinggal di panti asuhan memiliki konsep diri 

yang rendah, karena mereka yang hidup di panti asuhan memiliki kekurangan 

pada tingkat penilaian diri. 

Mengingat laporan penelitian tersebut diatas, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian pada lembaga yang secara khusus mengasuh remaja puteri. 
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Dalam hal ini, peneliti mengarahkan ketertarikan pada panti asuhan puteri 

Aisyiyah Muhammadiyah Malang. Panti asuhan ini, merupakan lembaga 

pengganti keluarga yang mengasuh 41 anak dan remaja puteri dengan status 

yatim, yatim piatu dan anak terlantar. 

Berdasarkan hasil pengamatan di Panti Asuhan Puteri Aisyiyah 

Muhammadiyah Malang mengindikasikan sebagian besar anak asuh memiliki 

konsep diri yang cenderung rendah, misalnya saja bersikap pesimis, meragukan 

kemampuannya sendiri, menganggap orang tuanya tidak mencintai dirinya, dan 

tidak percaya diri. Hal ini berdasarkan hasil peneliti dengan melakukan 

wawancara kepada anak panti, pengasuh panti dan hasilnya sebagian besar 

memiliki konsep diri yang cenderung rendah. Kondisi konsep diri remaja yang 

tinggal dipanti tersebut dimungkinkan belum efektifnya pembinaan yang 

diberikan oleh pembina yang ada di Panti Asuhan Puteri Aisyiyah 

Muhammadiyah Malang. Walaupun esensi dari panti asuhan adalah menggantikan 

yang hilang dari orang tua melalui para pengasuh, tetapi kenyataan ini sering sulit 

dicapai secara memuaskan, karena hanya terdapat dua orang pengasuh sekaligus 

penjaga panti yang dituntut untuk membina empat puluh satu orang anak panti. 

Dengan minimnya jumlah pengasuh tentu saja akan berpengaruh pada kebutuhan 

psikologis anak panti, oleh karena kurangnya perhatian dari para pengasuh.  

Berdasarkan fenomena-fenomena tersebut, perlu melakukan penelitian di 

Panti Asuhan Puteri Aisyiyah Muhammadiyah Malang dan melakukan intervensi 

konseling kelompok untuk meningkatkan konsep diri. Konseling kelompok 

merupakan intervensi yang efektif untuk pencegahan dan memecahkan masalah 

yang dihadapi siswa (Rosen & Bezold, 2001). Menurut  Zinck dan  Littrell (2000), 

konseling kelompok sangat efektif diterapkan di sekolah untuk membantu siswa 

dalam meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan, dengan layanan konseling 

kelompok sejumlah siswa dapat bekerja secara kelompok, berbagi informasi 

pribadi, dan saling memberi, serta mendukung antara siswa satu dengan yang 

lainnya.  Konseling kelompok dianggap lebih efisien daripada psikoterapi 

individu karena pembelajaran sosial melalui pemahaman, pengalaman, dan tukar 

pikiran antar teman sebaya (Bemak, Fred, Chung, Rita, 2005). Tujuan dalam 

penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah konseling kelompok dapat 
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meningkatkan konsep diri remaja putri dipanti asuhan Puteri Aisyiyah 

Muhammadiyah Malang.  


