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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kepercayaan diri adalah suatu keyakinan pada kemampuan diri sendiri, 

merasa puas dengan dirinya sendiri, dimana berawal dari tekad pada diri sendiri 

untuk melakukan segala sesuatu yang diinginkan dan dibutuhkan dalam hidup. 

Kepercayaan diri yang terbentuk akan memberikan dampak terhadap pembentukan 

kepribadian yang baik sesuai dengan proses perkembangan dari seseorang sehingga 

dapat melahirkan suatu kelebihan-kelebihan yang dimiliki. Di sisi lain, kepercayaan 

diri merupakan upaya seseorang untuk menghindari dampak negatif atas kelemahan 

yang dimilikinya.  

Kepercayaan diri yang tinggi pada seseorang merupakan suatu bentuk 

apresiasi positif dalam menyikapi keseluruhan aktivitasnya dengan adanya 

kelemahan yang dimiliki. Rasa percaya diri yang dimiliki seseorang akan 

mendorongnya untuk menyelesaikan setiap aktivitasnya dengan baik. Demikian pula 

pada seorang remaja. Remaja adalah masa transisi dari masa anak-anak menuju masa 

dewasa. Dalam masa ini terdapat berbagai macam permasalahan yang dialami para 

remaja.  

Kepercayaan diri merupakan salah satu permasalahan yang dialami oleh para 

remaja pada umumnya. Para remaja berusaha untuk menemukan jati dirinya. Dengan 

kata lain, para remaja mengalami krisis identitas, mereka membutuhkan interaksi 

dengan orang lain dalam proses pencarian jati dirinya. Interaksi tersebut mencakup 

hubungan dengan teman sebaya, orang tua maupun masyarakat. Remaja dengan 

kepercayaan diri yang tinggi akan mampu berinteraksi dan membangun hubungan 

sosial yang baik dengan lingkungan sekitar dan teman sebayanya. Sebaliknya, remaja 

dengan kepercayaan diri yang rendah akan cenderung merasa rendah diri dan lebih 

sulit dalam membangun hubungan sosial serta berinteraksi dengan lingkungan 

sekitarnya. Hal ini disebabkan karena remaja yang memiliki kepercayaan diri tinggi 

lebih memiliki keyakinan akan kemampuan atau potensi pribadi yang dimilikinya, 

sehingga mereka tidak merasa rendah diri ketika berada di dalam lingkungan dan 

teman-teman sebayanya.   
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Hasil penelitian Ramadhani (2008) dengan judul penelitian “Kepercayaan diri 

remaja yang tinggal di panti asuhan” menunjukkan bahwa sebagian subyek merasa 

percaya diri dan sebagian subyek lainnya merasa kurang percaya diri. Dari gambaran 

keseluruhan tersebut terdapat kepercayaan diri yang tertinggi pada aspek menyadari 

kemampuan pribadi yaitu sebesar 48 %.  

Hasil penelitian Tirtaningrum (2005) dengan judul “Studi kasus rendahnya 

kepercayaan diri pada anak panti asuhan putri Aisiyah Malang” menunjukkan hasil 

bahwa penyebab yang melatarbelakangi rendahnya kepercayaan diri pada anak panti 

asuhan dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah merasa 

dirinya buruk di mata orang lain dan kurang menyadari kemampuan pribadi yang 

dimilikinya. Sedangkan faktor eksternal didasari oleh penilaian negatif orang lain 

terhadap dirinya.  

Hasil penelitian Umami (2011) dengan judul ”Identifikasi kepercayaan diri 

anak panti” menunjukkan hasil bahwa anak yang berada di panti asuhan cenderung 

memiliki krisis kepercayaan diri terhadap lawan jenis mereka dikarenakan malu 

dengan status mereka sebagai anak panti, sehingga mereka takut diabaikan.  

Dari penelitian-penelitian terdahulu di atas dapat diketahui bahwa 

kepercayaan diri pada anak-anak panti asuhan cenderung rendah. Hal ini disebabkan 

oleh adanya perbedaan lingkungan tempat tinggal dan latar belakang mereka dengan 

anak-anak kebanyakan, yaitu di panti asuhan dan sebagai anak yatim piatu atau 

sebagai dhuafa. Salah satu hal yang menyebabkan seseorang menjadi kurang percaya 

diri adalah adanya perbedaan lingkungan. Perbedaan lingkungan yang dimaksud 

adalah berbedanya lingkungan tempat tinggal seseorang dengan masyarakat pada 

umumnya. Misalnya seseorang yang tinggal di kawasan kumuh atau di daerah 

pedalaman dan di daerah yang masih terdapat adat-adat kedaerahan yang masih 

kental cenderung memiliki kepercayaan diri yang rendah dibandingkan warga 

perkotaan pada umumnya (Hakim, 2002).  

Perbedaan lingkungan tempat tinggal juga terjadi pada remaja yang tinggal di 

permukiman kumuh dan rumah susun sederhana dengan remaja yang tinggal di 

perumahan elite kota atau di apartemen mewah. Para remaja yang tinggal di 

perumahan dan apartemen mewah cenderung merasa lebih ”tinggi” daripada remaja 

yang tinggal di permukiman kumuh dan rumah susun sederhana yang sudah jelas 

http://adl.aptik.or.id/default.aspx?tabID=52&prang=Tinik+Sri+Wahyuni
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diperuntukkan bagi masyarakat ekonomi rendah. Dari segi status sosial pun mereka 

juga berbeda. Para remaja yang status sosialnya lebih tinggi seringkali memandang 

rendah terhadap remaja atau orang lain yang status sosialnya lebih rendah darinya. 

Fenomena semacam ini sering terjadi di kehidupan perkotaan dimana kondisi 

ekonomi masyarakatnya sangat beragam. Permukiman-permukiman kumuh yang 

tumbuh secara liar di sela-sela daerah kawasan bisnis terlihat sangat berbanding 

terbalik dengan gedung-gedung mewah yang berada di sekitarnya. Kondisi 

lingkungan tersebut kemudian mempengaruhi proses perkembangan para anak dan 

remaja yang tumbuh di daerah tersebut melalui persepsi mereka terhadap lingkungan 

tempat tinggalnya. Oleh karena itu, perbedaan kondisi lingkungan tempat tinggal 

akan mempengaruhi perbedaan persepsi dan juga berpengaruh terhadap perbedaan 

kepercayaan diri mereka. Perbedaan persepsi lingkungan antara remaja yang tinggal 

di perumahan elite dengan remaja yang tinggal di permukiman kumuh adalah hal 

yang sangat wajar. Namun, bagaimana jika yang dibandingkan adalah remaja yang 

tinggal di permukiman kumuh dan di rumah susun sederhana?  

Permukiman kumuh adalah suatu bangunan  tempat tinggal yang seringkali 

dianggap tidak layak huni, dikarenakan kondisi tempat tinggal yang tidak memenuhi 

standar rumah sehat seperti kurangnya air bersih dan masalah sampah yang tidak 

terkondisikan. Berbeda dengan di rumah susun yang dibangun berdasarkan standar 

rumah sehat, permasalahan seperti sampah dan air bersih yang sudah lebih bisa 

dikondisikan dengan lebih baik, meskipun privasi para penghuninya tergolong masih 

sangat minim, karena mereka tinggal secara berdekatan dalam satu bangunan. Jenis 

rumah susun yang peneliti maksud di sini adalah rumah susun sederhana dan bukan 

termasuk golongan rumah susun mewah seperti apartemen, kondominium, dan flat.  

Meskipun dikategorikan sebagai permukiman untuk masyarakat ekonomi 

rendah. Namun tetap ada perbedaan mendasar antara permukiman kumuh dan rumah 

susun. Kebanyakan permukiman kumuh dibangun di atas tanah milik orang lain 

ataupun pemerintah dan bukan tanah pribadi milik pemukim, permukiman kumuh 

yang dibangun di atas status tanah yang tidak jelas tersebut cenderung bersifat 

sebagai bangunan semi permanen, hal tersebut dikarenakan sewaktu-waktu 

permukiman tersebut dapat digusur oleh pihak yang berwenang. Karena tergolong 
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sebagai bangunan semi permanen, maka kehidupan para pemukim tersebut juga 

masih jauh dari kata sehat.  

Aliran air bersih yang masih jarang, tempat pembuangan sampah yang tidak 

terkondisi dengan baik, dan masalah pencemaran udara yang diakibatkan oleh 

sampah-sampah yang menumpuk atau selokan yang tersumbat dan kotor adalah 

beberapa masalah yang seringkali ditemui di permukiman kumuh. Meskipun begitu, 

interaksi sosial para masyarakat permukiman kumuh terlihat cukup baik. Seringkali 

terjadi suatu pemandangan para ibu-ibu rumah tangga yang saling bercanda sambil 

mencuci pakaian dan peralatan dapur di sungai, atau para bapak-bapak yang 

berkumpul untuk menonton pertandingan sepak bola di sebuah warung kecil. Hal 

tersebut tentu berbeda dengan kondisi di dalam rumah susun dimana segala 

kebutuhan pribadi seperti mandi, mencuci, atau menonton televisi dapat dilakukan di 

dalam rumah masing-masing.  

Namun kondisi rumah yang saling berdekatan dan tidak adanya halaman 

pribadi membuat ruang gerak dan privasi para penghuni rumah susun sedikit 

terbatasi. Selain itu, yang membedakannya dengan permukiman kumuh adalah 

rumah susun sengaja dibangun oleh pemerintah secara resmi untuk mengatasi 

masalah perumahan bagi masyarakat ekonomi rendah. Status tanah tempat berdirinya 

rumah susun pun sudah jelas dan dapat menjadi hak milik para penghuni rumah 

susun. Sehingga tidak ada lagi ancaman penggusuran oleh pihak berwenang.  

Bagaimanapun kondisinya, dengan segala perbedaan mendasar yang 

membedakan keduanya. Permukiman  kumuh dan rumah susun adalah tempat tinggal 

atau permukiman untuk masyarakat dengan kondisi perekonomian rendah. Dengan 

kondisi lingkungan yang sedemikian rupa, seringkali para remaja atau penghuni 

permukiman kumuh dan rumah susun merasa malu untuk mengakui dan 

menceritakan dengan jujur tentang kondisi tempat tinggalnya kepada orang lain, 

sehingga hal ini mempengaruhi interaksi sosial mereka dengan orang lain. Namun 

ada juga remaja yang tidak mempedulikan kondisi lingkungan tempat tinggalnya dan 

tetap bisa menjalin hubungan dan melakukan interaksi sosialnya dengan orang lain 

dengan baik. 

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan tema kepercayaan diri remaja dengan judul “Perbedaan 
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Kepercayaan Diri Pada Remaja yang Tinggal di Permukiman Kumuh dan di Rumah 

Susun”. Judul ini dipilih karena peneliti ingin mengetahui kepercayaan diri para 

remaja yang tinggal di kedua lingkungan tersebut. Selain adanya perbedaan antara 

keadaan lingkungan di permukiman kumuh dan di rumah susun, kondisi kedua 

tempat tinggal tersebut juga berbeda dengan kondisi di apartemen, flat atau 

perumahan-perumahan elite yang seringkali terlihat di kota-kota. Perbedaan tersebut 

mencakup kepadatan penduduk, kondisi tempat tinggal, dan status sosial 

ekonominya. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah:  

Apakah terdapat perbedaan kepercayaan diri pada remaja yang tinggal di 

permukiman kumuh dan di rumah susun ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tingkat kepercayaan diri pada 

remaja yang tinggal di permukiman kumuh dan di rumah susun. Sehingga dapat 

diketahui adanya perbedaaan kepercayaan diri pada remaja yang tinggal di rumah 

susun dan di permukiman kumuh.  

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan 

yang bermanfaat dalam dunia psikologi khususnya pada psikologi sosial, 

psikologi pendidikan dan psikologi remaja serta penelitian selanjutnya 

berdasarkan hasil penelitian secara empiris dan metodologis yang berkaitan 

dengan kepercayaan diri pada remaja.  

 

2. Manfaat Praktis 

Memberikan informasi tentang perbedaan kepercayaan diri pada remaja 

yang tinggal di pemukiman kumuh dan di rumah susun. 


