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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Masa remaja merupakan suatu periode transisi perkembangan antara masa 

kanak-kanak dengan masa dewasa, yang melibatkan perubahan-perubahan 

biologis, kognitif dan sosioemosional. Isitilah remaja (adolescence) berasal dari 

bahasa latin yaitu adolescere yang berarti remaja – tumbuh menjadi dewasa 

(Hurlock, 1980). 

Berdasarkan teori perkembangan Erikson masa remaja masuk pada tahap 

identitas vs kebingungan identitas (krisis identitas). Pada masa ini, remaja dituntut 

untuk menemukan identitas bagi dirinya. Apabila pada tahap identitas vs 

kebingungan identitas remaja mampu melewatinya, maka ia akan memiliki 

identitas bagi dirinya (Santrock, 2007). 

Perubahan tersebut juga tidak jarang menimbulkan permasalahan bagi 

remaja yang tidak mampu untuk beradaptasi, selain itu juga dipengaruhi emosi 

remaja yang masih labil. Remaja juga dikenal sebagai fase storm and stress, 

bahwa masa remaja merupakan masa pergolakan yang penuh dengan konflik dan 

suasana hati (Santrock, 2002). 

Pada kenyataannya tidak semua remaja dapat tinggal bersama keluarga 

kandung mereka. Banyak dari mereka yang terpaksa untuk tinggal di Panti 

Asuhan. Tidak sedikit permasalahan yang ditimbulkan oleh remaja panti asuhan 

seperti membolos, meminta paksa uang kepada teman di sekolah, melanggar 
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peraturan di sekolah, berbohong, mencuri, berkata tidak sopan, tidak patuh dengan 

orang yang lebih tua, menentang, agresif dan merokok. Salah satu kasus yang 

disebabkan oleh remaja panti asuhan di Bali adalah mengganggu temannya di 

sekolah dengan meminta paksa uang saku teman, merampas tas teman dan 

memukul teman (www.balipost.co.id). Perilaku tersebut membuat orang tua 

korban memindahkan anaknya ke sekolah lain dan menimbulkan trauma pada 

korban (Widminarko, 2007). 

Kabar berita lainnya dari sindonews.com (dalam Syarif, 2014) adalah anak-

anak yang tinggal di Panti Asuhan S di Jakarta menunjukkan perilaku agresif yang 

lebih tinggi dibandingkan dengan anak seusianya. Hal ini terjadi karena anak-anak 

tersebut ingin melakukan apa yang diingkan tanpa memperdulikan orang lain 

yang ada di sekitarnya. Selain itu di Panti Asuhan RJS di Blitar (dalam Masruroh, 

2007) menyatakan bahwa remaja di panti asuhan tersebut banyak yang melakukan 

perilaku menyimpang seperti mencuri, berbohong dan berkata tidak sopan. 

Peneliti pernah melakukan wawancara pada remaja panti asuhan yang 

terletak di Surabaya. Hasil dari wawancara dengan remaja tersebut adalah ia 

pernah berkelahi dengan temannya di sekolah sampai akhirnya pengasuhnya 

datang ke sekolah untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Selain itu, 

remaja ini mengaku bahwa ia sering memanjat loteng rumah karena pulang larut 

malam. 

Remaja yang tinggal di panti asuhan bukanlah karena keinginannya semata, 

melainkan keadaan yang mengharuskan remaja tinggal di panti asuhan. Ada 

beberapa faktor yang menyebabkan remaja tinggal di Panti Asuhan. Faktor 

http://www.balipost.co.id/
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pertama, kedua orang tua sudah meninggal. Perpisahan yang disebabkan oleh 

kematian tentu menimbulkan rasa sedih, bersalah, marah pada diri sendiri atau 

terhadap keadaan dan tidak memiliki harapan masa depan (Sengendo & Nambi 

dalam Akuba, 2014). Selain itu Fawzy dan Fouad (dalam Akuba, 2014) 

menyatakan remaja panti akan merasakan stres, rendah diri, cemas, depresi dan 

mengalami gangguan perkembangan. Kondisi ini mempengaruhi pendidikan pada 

remaja. Remaja panti akan cenderung tidak semangat untuk pergi ke sekolah dan 

mengikuti aktivitas di sekolah, sehingga memperoleh nilai di bawah standar dan 

bahkan melakukan pelanggaran di sekolah (Himaz dalam Akuba, 2014). 

Faktor kedua ialah faktor ekonomi (kemiskinan). Banyak dari remaja yang 

tinggal di Panti Asuhan karena orang tua sudah tidak sanggup untuk mengasuh 

mereka (Akuba, 2014). Menurut Listyaningsih (dalam Rahma, 2011) kemiskinan 

adalah kondisi dimana seseorang merasa tidak tercukupi dari berbagai kebutuhan 

hidupnya seperti kebutuhan primer, sekunder dan tersier. Berikut hasil wawancara 

yang peneliti lakukan ke beberapa anak yang ada di Panti Asuhan yang 

mengatakan bahwa mereka tinggal di Panti Asuhan karena faktor ekonomi 

keluarga. 

“Ayah waktu itu kena PHK terus jadinya gak ada lagi yang menghidupi 

keluarga. Waktu itu aku hampir putus sekolah soalnya gak ada biaya.. ibu 

sih udah berusaha buat cari dana untuk bantu keluarga kita tapi itu juga 

susah sampai akhirnya ketemu sama yayasan ini terus ibu dan ayah sepakat 

buat aku tinggal di Panti supaya bisa sekolah dan melanjutkan cita-citaku.. 

awalnya aku keberatan tapi aku juga gak mau kalo sampai putus sekolah.. 

jadinya aku mengorbankan untuk keluar dari rumah, pisah dengan orang tua 

dan adik-adik untuk tinggal di Panti ini..” - DI (Remaja Panti Asuhan X, 

komunikasi pribadi, 19 Februari 2015). 
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Faktor ketiga adalah kondisi orang tua yang tidak harmonis. Pada penelitian 

yang dilakukan oleh Hogan et al. (dalam Akuba, 2014) mengatakan sebesar 63% 

sampel yang terdiri dari anak-anak dan remaja dengan kondisi orang tua tidak 

harmonis memiliki perasaan sedih dan kecewa. Sampel lain cenderung merasa 

khawatir terhadap orang tua mereka (57%), cemas terhadap masa depan sendiri 

(50%), marah, kesepian, takut akan rasa kehilangan atau perpisahan, bingung dan 

merasa bersalah. Perasaan-perasaan ini merupakan stressor yang mampu 

menimbulkan stres pada remaja. 

Menurut Namukapa et al. (dalam Akuba, 2014) remaja yang kemudian 

diasuh oleh orang selain keluarga seperti lembaga sosial, institusi, panti asuhan 

mengalami tingkat stres yang tinggi. Remaja yang tinggal di panti asuhan merasa 

berbeda dengan remaja-remaja yang lainnya karena statusnya sebagai anak panti 

asuhan. Behrman et al. (dalam Putri, Agusta & Najahi, 2013) mengatakan bahwa 

anak panti asuhan sering mengalami depresi, gelisah dan sulit dalam 

mengembangkan hubungan yang intim. Hidup di panti asuhan juga membuat 

remaja panti terkekang karena peraturan panti (Putri, Agusta & Najahi, 2013). 

Pengasuh yang seharusnya diharapkan dapat menggantikan peran orang tua 

justru tidak dapat menjalankan perannya dalam mengasuh anak dengan maksimal. 

Hal ini disebabkan pengasuh di panti asuhan tidak hanya mengasuh satu anak saja, 

melainkan mengasuh banyak anak lainnya yang ada di panti. Remaja panti harus 

rela membagi perhatian pengasuh dengan anak lain, sehingga menyebabkan anak 

di panti asuhan menderita tekanan sosial, emosional dan fisik (Putri, Agusta & 

Najahi, 2013). Tekanan ini juga dapat menyebabkan anak menjadi kurang percaya 
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diri, rasa takut ditinggalkan dan kemudian terwujud dalam perilaku agresi (Taylor 

dalam, Putri, Agusta & Najahi, 2013). 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Harvard School of Public Health yang 

dilakukan pada 39.000 remaja, ditemukan bahwa kemurungan,  kelesuhan, rasa di 

tolak, keputusasaan, depresi dan bunuh diri di mulai pada usia yang semakin dini 

(Kurlina dalam Hakiqi, 2013). Penelitian lain yang dilakukan oleh United State 

Department of Health and Human Services menunjukkan bahwa lebih dari 

separuh anak-anak yang tinggal di panti asuhan mengalami setidaknya satu atau 

lebih gangguan psikologis (Bruskas dalam Putri, Agusta & Najahi, 2013). 

Peneliti telah melakukan wawancara terhadap salah seorang pengasuh yang 

ada di panti X. Beliau mengatakan bahwa anak-anak yang ada di panti memiliki 

rasa percaya diri yang rendah terlebih lagi pada usia remaja. Pandangan negatif 

dari beberapa teman-teman sekolah mengenai anak panti membuat rasa percaya 

diri remaja panti menurun. Hal ini menyebabkan remaja panti menjadi tidak 

percaya diri akan kemampuan yang dimilikinya dan rentan terkena stres. Selain 

itu juga membuat remaja panti tidak produktif ketika dihadapkan dengan tekanan. 

“Ya masalah anak remaja di sini itu ketika mereka diejek pada saat di 

sekolah, karena masih ada beberapa anak lain yang menganggap negatif 

anak-anak dari panti asuhan. Mereka menganggap bahwa anak panti hidup 

dari belas kasih orang lain/minta-minta. Gara-gara itu kadang anak-anak 

langsung down gitu.. tapi kalo anak-anak yang masih kecil sih gak seberapa 

down seperti kakak-kakaknya, mungkin karena mereka masih kecil jadi 

belum mengerti.. Jadi kadang anak yang seharusnya dia bisa berprestasi jadi 

kurang maksimal karena ejekan-ejekan tersebut dan lebih pendiam.” C 

(Pengasuh di panti asuhan X, komunikasi pribadi, 19 Februari 2015). 
 

Kondisi stres yang dirasakan terus-menerus oleh remaja pati asuhan dan 

perilaku agresif/ perilaku menyimpang membuktikan adanya ketidakmampuan 
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dalam diri remaja untuk menyelesaikan masalahnya sehingga dapat 

mengakibatkan depresi dan perilaku menyimpang (Sumiati et al. dalam Hakiqi, 

2013). Menurut Santrock (2007) tekanan yang dihadapi dapat menimbulkan tingkah 

laku maladapaptif seperti depresi, bunuh diri, berkelahi dan ketergantungan pada 

obat-obatan. Tingkah laku maladaptif membuat remaja tidak dapat hidup sejahtera 

dan menjadi tidak produktif. Ketidakmampuan diri dalam menyelesaikan masalah 

menandakan bahwa ada permasalahan self-efficacy pada remaja di panti asuhan. 

Menurut Bandura (1997) self-efficacy adalah keyakinan individu terhadap 

kemampuan diri untuk menyelesaikan tugasnya. Self-efficacy mempengaruhi tindakan 

seseorang untuk melakukan, berapa lama mereka akan bertahan dalam menghadapi 

rintangan dan kegagalan serta ketahanan mereka terhadap kesulitan. Kemampuan 

individu untuk bangkit kembali dalam menghadapi rintangan dan kegagalan 

dinamakan resilience (Masten dalam Baumgarder & Crothes, 2010). 

Keyakinan dalam kemampuan diri untuk tetap menyelesaikan tugasnya 

walaupun sedang menghadapi tekanan, kegagalan atau keterpurukan dan mampu 

untuk bangkit dinamakan  resilience of efficacy (Bandura, 1997). Penting bagi para 

remaja yang tinggal di panti asuhan untuk memiliki resilience of efficacy. 

Resilience of efficacy dapat diperoleh dari empat sumber self-efficacy yaitu, 

mastery experiences, vicarious experiences, verbal persuasion dan physiological and 

affective state (Bandura, 1997). Menurut Bandura (1997) verbal persuasion 

merupakan sumber yang memiliki peran dalam meningkatkan atau menurunkan 

self-efficacy. Verbal persuasion dapat mempertahankan rasa efficacy pada 

seseorang terutama ketika berjuang dalam kesulitan. Verbal persuasion adalah 

persuasi orang lain yang bertujuan untuk menyemangati/menjatuhkan performa 
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seseorang. Individu yang dibujuk melalui lisan bahwa mereka memiliki 

kemampuan untuk menguasai sebuah tugas maka akan memberikan upaya yang 

besar serta mempertahankan upaya tersebut meskipun mengalami kesulitan. 

Vicarious experience adalah melihat pengalaman keberhasilan atau 

kegagalan orang lain. Menurut Bandura (1997) individu tidak hanya 

mengandalkan pengalaman kesuksesan berdasarkan masa lalu, tetapi juga 

mengandalkan pengalaman yang dilalui oleh orang lain (modeling). Pemodelan 

tersebut dapat berfungsi efektif untuk mempromosikan rasa keberhasilan pribadi. 

Dalam hal ini, remaja yang tinggal di panti asuhan dapat melihat pengalaman 

keberhasilan atau kegagalan dari pengasuh karena pengalaman yang dialami oleh 

pengasuh tentu lebih banyak. Dengan begitu remaja di panti asuhan akan memiliki 

self-efficacy dan mampu untuk resilien. 

Physiological and Affective States ialah di mana individu menilai kemampuan 

mereka berdasarkan kondisi fisiologis dan emosionalnya. Keadaan emosi di dalam 

suatu kegiatan akan mempengaruhi self-efficacy dalam kegiatan tersebut dan 

memberikan dampak pada performanya. Individu akan memiliki kayikinan pada 

kemampuan dirinya melalui energi positif yang dimilikinya (Bandura, 1997). 

Peneliti menduga bahwa resilience of efficacy dapat ditingkatkan melalui 

dukungan sosial dan kecenderungan kepribadian extraversion. Dukungan sosial 

adalah bantuan yang diterima individu dari orang lain atau kelompok di sekitarnya, 

dengan membuat penerima merasa nyaman, dicintai dan dihargai (Sarafino, 2008). 

Kartika (dalam Kumalasari & Ahyani, 2012) menyatakan setiap orang membutuhkan 

dukungan, terlebih lagi remaja yang tinggal di Panti Asuhan. 
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Dugaan peneliti didukung oleh pernyataan dari Taylor (dalam Winerungan, 

Risnawati & Ninawati, 2010) yang menyatakan bahwa dukungan sosial sangat 

bermanfaat di saat individu mengalami stres. Individu dengan tingkat dukungan sosial 

lebih tinggi akan mengalami tingkat stres yang rendah dibandingkan individu yang 

tingkat dukungan sosial rendah. Melalui dukungan sosial, kesejahteraan psikologis 

individu akan meningkat karena adanya perhatian dan pengertian. Perhatian dan 

pengertian ini membuat individu merasa berharga, dimiliki dan dicintai serta 

memiliki perasaan positif terhadap diri sendiri (Sarason & Irwin dalam Handayani, 

2010). 

Hal serupa juga diungkapkan oleh Sarafino (2008) dukungan yang diberikan 

oleh orang lain dapat menimbulkan rasa positif. Budiani dan Lesmana (2013) 

memiliki pendapat yang serupa, bahwa penerimaan dan penghargaan dari orang-

orang yang signifikan akan mempengaruhi harga diri dan kepercayaan diri pada 

seseorang. 

Pemberian dukungan berupa dorongan, informasi, semangat, perhatian, 

penghargaan, bantuan dan kasih sayang, sehingga menimbulkan rasa dimiliki, dicintai, 

diperhatikan, kenyamanan dan penghiburan ketika dalam keadaan tertekan. Hal ini 

masuk dalam sumber self-efficacy yaitu verbal persuasion. Bandura (1997) 

menyatakan bahwa verbal persuasion merupakan persuasi orang lain berupa 

dorongan, pemberian empati, perhatian dan kepedulian yang bertujuan untuk 

memberikan semangat agar meningkatkan self-efficacy individu. Hal ini dapat 

mempengaruhi keyakinan individu ketika berjuang dalam kesulitan (resilience of 

efficacy). Hasil dari penelitian terdahulu oleh Kim et al. (2008) pada mahasiswa 

Korea dan Jepang menyatakan bahwa dukungan sosial dari orang tua memberikan 
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efek positif secara langsung, sehingga skor nilai cenderung tinggi pada resilience of 

efficacy.  

Sarafino (2008) menyatakan bahwa dukungan sosial dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, yaitu faktor penerima dukungan, pemberi dukungan dan jaringan 

sosial. Terkait dengan faktor penerima dukungan, orang akan menerima dukungan 

jika mereka suka bergaul, bersosialisasi dan berelasi dengan orang lain sehingga 

memberikan kesempatan pada orang lain untuk mengetahui apa yang mereka 

butuhkan. Pemberi dukungan adalah ketersediaan orang yang memberikan 

dukungan. Jaringan sosial merupakan orang-orang yang dikenal oleh individu dan 

mereka memiliki hubungan satu sama lain. 

Diduga seseorang dengan kecenderungan kepribadian extraversion akan 

mendapatkan dukungan sosial lebih karena individu dengan kecenderungan 

kepribadian extraversion memiliki ciri-ciri aktif, semangat, santai, ramah, suka 

berelasi dengan banyak orang dan mudah bergaul, sehingga mereka memiliki 

kemungkinan untuk mendapatkan banyak dukungan sosial dari lingkungannya. 

Menurut Cannon, Pasch, Tschann & Flores (dalam Rahardjo, Setiasih & 

Setianingrum, 2008) individu yang mendapatkan dukungan lebih banyak dari 

sekelilingnya mampu memperkecil kemungkinan mengalami stres atau depresi, 

serta lebih kecil kemungkinannya dalam perilaku menyimpang seperti memakai 

obat terlarang, minuman beralkohol dan melakukan tidakan kriminal (Helping 

America’s Youth dalam Rahardjo, Setiasih & Setianingrum, 2008). 

Peneliti telah melakukan wawancara terhadap 5 orang remaja yang berada 

pada rentang usia 10 sampai 20 tahun yang ada di panti asuhan Surabaya. Hasil 
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yang didapat melalui wawancara tersebut adalah remaja yang cenderung 

extraversion akan mencari orang lain untuk menceritakan keluh kesahnya agar 

mendapatkan solusi atas masalah yang sedang dihadapi. Sebaliknya remaja yang 

menjauhi kecenderungan ekstrovert lebih memilih tidak menceritakan keluh 

kesahnya kepada siapapun dan membiarkan masalah tersebut menghilang seiring 

berjalannya waktu. Namun keduanya sepakat bahwa dukungan yang diberikan 

oleh pengasuh yang ada di panti cukup memberikan mereka semangat. 

“Kalo aku lagi ada masalah sih pasti cerita dulu ke temen deket di sekolah 

ataupun di panti, kadang juga ke ibu panti tapi jarang sih.. itu kalo ditanya 

aja sih sama ibu panti.. biar bisa dapet masukan atau solusi dari masalahku.. 

ya maunya cepet-cepet selesai kalo emang lagi ada masalah.” (Remaja panti 

asuhan X, komunikasi pribadi, 19 Februari 2015). 

 

“Aku memilih untuk diam kalo lagi ada masalah… gak pernah cerita sama 

orang lain walaupun ibu panti kadang nanyain, aku sih tetep diam aja.. 

soalnya aku yakin masalah itu juga akan hilang atau selesai dengan 

berjalannya waktu. Aku cuma nunggu waktu yang menyelesaikan 

masalahku…” (Remaja panti asuhan X, komunikasi pribadi, 19 Februari 

2015). 

  

Panti asuhan merupakan suatu lembaga yang bertujuan untuk membantu 

perkembangan anak-anak yang tidak memiliki keluarga ataupun yang tidak dapat 

tinggal dengan keluarganya. Panti asuhan inilah yang selanjutnya juga dianggap 

sebagai keluarga oleh anak-anak tersebut. Mulyani (dalam Rahma, 2011) 

mengatakan bahwa panti asuhan berperan sebagai pengganti keluarga dalam 

memenuhi kebutuhan anak dalam proses perkembangannya. 

Interaksi sosial yang dilakukan oleh anak-anak di panti asuhan lebih banyak 

dilakukan dengan para pengasuh dan teman-teman yang tinggal di panti asuhan 
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sehingga mereka berkembang dengan bimbingan dan perhatian dari pengasuh 

yang berfungsi sebagai pengganti orang tua dalam keluarga (Rahma, 2011). 

Selain diduga mendapatkan dukungan sosial yang lebih banyak, individu 

dengan kepribadian extraversion juga diduga memiliki resilience of efficacy. 

Individu dengan kepribadian extraversion memiliki sifat suka bergaul, impulsif, 

riang, aktif, cakap dan optimis (Feist & Feist dalam Widiantari & Herdiyanto, 

2013). Hal ini membuat individu dengan kepribadian extraversion lebih memiliki 

emosi yang positif. Berbeda dengan introversion dengan sifat pendiam, teliti, 

pasif, tenang, tidak mudah bergaul dan pesimis membuat emosinya lebih negatif 

(Feist & Feist dalam Widiantari & Herdiyanto, 2013). Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa orang-orang extraversion akan memiliki emosi yang 

cenderung positif. Sedangkan bagi orang-orang introversion akan memiliki emosi 

yang cenderung negatif. Adanya perasaan positif terhadap diri yang disebabkan 

kondisi emosinal dapat meningkatkan kesejahteraan psikologis individu (Sarason 

& Irwin dalam Handayani, 2010). 

Bandura (1997) menyatakan bahwa keadaan emosional individu dapat 

mempengaruhi self-efficacy dan memberikan dampak pada performanya. Hal ini 

dinamakan physiological and affective states, di mana keadaan emosi 

mempengaruhi self-efficacy dan berdampak pada performa individu. Peneliti 

menduga individu yang cenderung extraversion memiliki resilience of efficacy. 

Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi dukungan sosial, pengasuh 

merupakan salah satu faktor jaringan sosial yang mempengaruhi dukungan sosial. 

Faktor jaringan sosial ialah orang-orang yang dikenal oleh individu dan mereka 
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memiliki hubungan (Sarafino, 2008). Dalam hal ini, pengasuh merupakan 

seseorang yang dikenal oleh remaja di panti asuhan dan memiliki hubungan satu 

sama lain. 

Berdasarkan paparan dan fenomena yang terjadi di atas, bahwa penting bagi 

remaja untuk memiliki resilience of efficacy agar mempunyai keyakinan pada 

kemampuannya untuk tetap fokus dalam mengatasi tantangan hidup. Untuk 

mencapai resilience of efficacy, remaja di panti asuhan diharapkan memiliki rasa 

percaya atau yakin terhadap kemampuannya sendiri (self-efficacy), sehingga tidak 

menghambat produktivitas diri. Apabila remaja memiliki resilience of efficacy 

dapat diprediksi bahwa di masa depan ketika mereka keluar dari panti asuhan 

akan menjadi seseorang yang resilien. 

Berdasarkan pemaparan di atas mengenai keterkaitan antara kecenderungan 

kepribadian extraversison, dukungan sosial dan resilience of efficacy, peneliti 

tertarik untuk meneliti lebih lanjut hubungan antara ketiga variabel tersebut pada 

remaja panti asuhan. Penelitian-penelitian terdahulu belum ada yang membahas 

ketiga variabel tersebut secara bersamaan. Kim dan Park (2008) meneliti 

dukungan sosial dan resilience of efficacy. Rahardjo, Setiasih dan Setianingrum 

(2008) meneliti jenis dan sumber dukungan sosial. Mulia, Elita dan Woferts (2014) 

meneliti dukungan sosial dan resilience. Rahma (2011) meneliti self-efficacy dan 

dukungan sosial. Winerungan, Risnawati dan Ninawati (2010) meneliti tentang 

peranan dukungan sosial. Sedangkan untuk penelitian terdahulu mengenai 

kepribadian belum ada yang dikaitkan dengan resilience of efficacy. Dengan 

begitu penelitian ini perlu dilakukan untuk melihat resilience of efficacy melalui 
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kecenderungan kepribadian extraversion dan dukungan pengasuh. Penelitian ini 

bermanfaat untuk kesejahteraan remaja panti asuhan dalam menghadapi 

permasalahan di kehidupannya dan menjadikan remaja lebih produktif. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan paparan latar belakang di atas, ada beberapa rumusan yang 

akan diangkat dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Apakah ada hubungan antara kecenderungan kepribadian extraversion dan 

dukungan pengasuh secara bersama-sama dengan resilience of efficacy pada 

remaja panti asuhan di Surabaya Barat? 

2. Apakah ada hubungan resilience of efficacy dan dukungan pengasuh pada 

remaja panti asuhan di Surabaya Barat dengan mengendalikan 

kecenderungan kepribadian extraversion? 

3. Apakah ada hubungan resilience of efficacy dan kecenderungan kepribadian 

extraversion pada remaja panti asuhan di Surabaya Barat dengan 

mengendalikan dukungan pengasuh? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini terbagi menjadi 3, yaitu: 

1. Mengetahui hubungan antara kecenderungan kepribadian extraversion dan 

dukungan pengasuh secara bersama-sama dengan resilience of efficacy pada 

remaja panti asuhan di Surabaya Barat. 
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2. Mengetahui hubungan resilience of efficacy dan dukungan pengasuh pada 

remaja panti asuhan di Surabaya Barat dengan mengendalikan 

kecenderungan kepribadian extraversion. 

3. Mengetahui hubungan resilience of efficacy dan kecenderungan kepribadian 

extraversion pada remaja panti asuhan di Surabaya Barat dengan 

mengendalikan dukungan pengasuh. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini terbagi dalam manfaat teoritis dan manfaat 

praktis. 

1.4.1 Teoritis 

Manfaat teoritis yang dapat diambil dari penelitian ini adalah memberikan 

masukan terhadap perkembangan ilmu psikologi perkembangan dan kepribadian 

serta psikologi positif, khususnya pada kecenderungan kepribadian extraversion 

dan resilience of efficacy pada remaja di panti asuhan Surabaya. Selain itu 

penelitian ini juga akan memberikan masukan terhadap perkembangan ilmu 

psikologi, mengenai dukungan sosial, terutama dukungan pengasuh. 

1.4.2 Praktis 

Manfaat praktis yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 
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1. Pemilik Panti Asuhan 

Penelitian ini dapat menjadi acuan oleh pihak panti asuhan untuk 

meningkatkan resilience of efficacy pada remaja di panti asuhan dengan melihat 

kecenderungan exstroversion dan dukungan dari pengasuh. Remaja Panti Asuhan 

Penelitian ini memberikan pandangan baru terhadap remaja yang ada di 

panti asuhan mengenai resilience of efficacy sehingga remaja diharapkan mampu 

untuk bangkit dari keadaan tidak menyenangkan/tertekan dan menjadi remaja 

yang produktif.  

2. Pengasuh Panti 

Penelitian ini memberikan informasi kepada pengasuh untuk meningkatkan 

resilience of efficacy melalui dukungan pengasuh dan kepribadian sehingga 

remaja di panti asuhan lebih resilien. 


