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ABSTRAK
Penyandang tuna daksa memiliki kerentanan lebih besar untuk memiliki self-esteem yang
rendah, sedangkan self-esteem memiliki kaitan yang erat dengan kebahagiaan seseorang. Karena
itu diperlukan kajian dan tindakan untuk mengembangkan self-esteem pada penyandang tuna
daksa sehingga mereka dapat lebih produktif dan lebih bahagia. Tulisan ini merupakan kajian
teoritik mengenai self-esteem pada penyandang tuna daksa, proses perkembangan self-esteem
yang mereka miliki, dan program pengembangan self-esteem yang memungkinkan untuk
dilakukan.
Pendahuluan
Undang-undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat, pada
pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai
kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan
baginya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya yang terdiri dari: penyandang cacat fisik,
penyandang cacat mental, dan penyandang cacat fisik dan mental. Mengutip Nugroho (2004)
menurut data WHO 3% - 5% dari 210 juta penduduk Indonesia atau sekitar 8,4 juta orang adalah
penyandang cacat. Mayoritas kecacatan itu disebabkan karena faktor kemiskinan, kekurangan
gizi serta infeksi selama proses kehamilan dan persalinan atau infeksi saluran reproduksi. Salah
satu faktor penyebab kecacatan adalah masalah kesehatan reproduksi.
Tuna daksa merupakan penyebutan untuk penyandang cacat tubuh. Jumlah penyandang
cacat tubuh ini cukup besar di Indonesia, paling besar dibandingkan kecacatan lain seperti tuna
rungu, tuna grahita, tuna netra dan tuna wicara. Selain permasalahan yang disebabkan oleh
kekurangan kemampuan dalam fungsi anggota tubuh sehingga menghalangi para penyandang
dalam melakukan aktivitas tertentu, timbul pula berbagai permasalahan psikologis sebagai akibat
kecacatan tersebut, maupun karena ketidakmampuan melakukan fungsi dan aktivitas tertentu.
Ditinjau dari aspek psikologis penyandang tuna daksa cenderung merasa apatis, malu,
rendah diri, sensitif dan kadang-kadang pula muncul sikap egois terhadap lingkungannya,
demikian diungkapkan oleh Carolina S.Pd, seorang guru pada SLB D YPAC Jakarta. Keadaan

seperti ini mempengaruhi kemampuan dalam hal sosialisasi dan interaksi sosial terhadap
lingkungan sekitarnya atau dalam pergaulan sehari-harinya (Carolina, 2006).
Masyarakat cenderung mengasihi penderita cacat tubuh dan beranggapan bahwa mereka
tidak dapat melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang normal pada umumnya, bahkan
tidak jarang masyarakat mengejek, mempergunjingkan kecacatan pada penderita cacat tubuh
tersebut. Penderita cacat tubuh dalam masyarakat juga sering dipandang sebagai sosok yang
tidak berdaya dan tidak dapat mengerjakan sesuatu yang berarti, sehingga seringkali juga terjadi
diskriminasi.
Pandangan stereotip terhadap penyandang cacat tubuh, mereka dianggap tidak beruntung,
kehidupannya terhambat terganggu dan akan hancur. Pandangan masyarakat semacam ini dapat
berpengaruh pada konsep diri, kemauan, dan motivasi. Pandangan yang kurang menguntungkan
ini akan mengakibatkan tumbuhnya perasaan tidak mampu, putus asa, tidak berharga, tidak
percaya pada diri sendiri, merasa rendah diri, cemas, dan khawatir yang justru akan menghambat
penyandang cacat tubuh untuk melakukan hubungan interpersonal.
Salah satu permasalahan psikologis yang dihadapi penyandang cacat adalah self-esteem
yang rendah yang mempengaruhi kemampuan dalam hal sosialisasi dan interaksi dengan
lingkungan sekitar atau dalam pergaulan sehari-hari. Hal ini sejalan dengan pendapat
Soetjiningsih (1995) yang menjelaskan bahwa remaja yang mengalami cacat tubuh lebih
cenderung hidup dalam lingkungannya sendiri, dengan sikap-sikap yang negatif, penuh
prasangka dan rendah diri. Diungkapkan oleh Hurlock (1996): “bahaya fisik adalah ancaman dan
bahaya yang paling penting dan yang paling umum pada masa dewasa awal dikarenakan bentuk
fisik dan penampilan yang kurang menarik akan mempersulit penyesuaian pribadi dengan
kehidupan sosial. Keadaan ini mengakibatkan pada individu penyandang cacat, perasaan rendah
diri merupakan gejala yang paling banyak dialami”.
Salah satu instansi pemerintah yang menangani dan melakukan rehabilitasi terhadap
penyandang tuna daksa adalah BBRSBD Prof. Dr. Soeharso Surakarta. Balai Besar Rehabilitasi
Sosial Bina Daksa (BBRSBD) Prof. Dr. Soeharso Surakarta adalah unit pelaksana teknis di
bidang rehabilitasi sosial bina daksa di lingkungan Kementrian Sosial Republik Indonesia yang
berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Pelayanan dan
Rehabilitasi Sosial. Tugas pokok BBRSBD adalah melaksanakan pelayanan, penyaluran dan
bimbingan lanjut bagi penyandang tuna daksa agar mampu berperan dalam kehidupan

bermasyarakat, rujukan nasional, pengkajian dan penyiapan standar pelayanan, pemberian
informasi serta koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
Siswa BBRSBD Prof. Dr. Soeharso Surakarta tahun ajaran 2010/2011 berjumlah 250
orang berkisar antara umur 16 tahun sampai dengan 35 tahun. Para siswa berasal dari berbagai
daerah di Indonesia. Selama kurang lebih satu tahun para siswa tinggal di asrama dan
memperoleh berbagai macam pelatihan ketrampilan sesuai dengan bidang yang diminati, antara
lain: menjahit, bengkel motor, salon kecantikan, karawitan, musik, dan lain-lain. Para siswa tidak
lagi memperoleh pendidikan seperti di Sekolah Luar Biasa ataupun sekolah umum melainkan
diberikan berbagai macam pelatihan ketrampilan sebagai bekal menghadapi dunia kerja.
Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Irani (1999) di Balai Besar Rehabilitasi Sosial
Bina Daksa Prof. Dr. Soeharso Surakarta (BBRSBD) menyatakan bahwa beberapa penyandang
cacat fisik di pusat rehabilitasi tersebut masih belum mampu melakukan hubungan interpersonal
dengan baik, mereka masih saja merasakan rendah diri, mudah tersinggung, agresif, pesimistis,
labil dan cenderung memilih tinggal di rumah tanpa melakukan kegiatan apapun, meskipun
pihak Balai Besar Rehabilitas Sosial Bina Daksa tersebut memberikan bimbingan berupa
pelatihan kerja bagi penyandang cacat fisik seperti: menjahit, membuat hiasan, manik-manik
atau bunga, membuat keset, dan tata boga.
Pengamatan dari Eunike (2010) di tempat yang sama, memperlihatkan tingkat kecemasan
sosial para penyandang tuna daksa tersebut. Kecemasan sosial dapat memperlihatkan indikasi
rendahnya harga diri atau self-esteem seseorang, sebagaimana diungkapkan oleh Heatherton &
Wyland (2003). Data hasil amatan terhadap 100 orang remaja penyandang tuna daksa di Balai
Besar Rehabilitas Sosial Tuna Daksa memperlihatkan 50% penyandang tuna daksa memiliki
tingkat kecemasan sosial sedang hingga tinggi.
Tabel 1
Tingkat Kecemasan Sosial Penyandang Tuna Daksa di BBRSBD
Skor

Frek (∑N)

Kategorisasi

Prosentase

X < 72

Rendah

50

50 %

72 ≤ X < 79

Sedang

34

34 %

79 ≤ X

Tinggi

16

16 %

Hasil wawancara dengan Kliwon S.Psi. M.Psi., tenaga psikologi dari Balai Besar
Rehabilitasi Sosial Bina Daksa Prof. Dr. Soeharso Surakarta (BBRSBD) memperlihatkan hal
serupa. Difabel atau penyandang tuna daksa di pusat rehabilitasi ini memperlihatkan perasaan
minder dan kurang percaya diri, cemas, bahkan sampai tingkat depresi.
Hasil wawancara dengan para penyandang cacat yang pernah tinggal di BBRSBD Prof.
Dr. Soeharso memperlihatkan bahwa hampir semua pernah merasakan perasaan rendah diri, dan
sebagian besar menyatakan bahwa perasaan itu seringkali masih mereka rasakan hingga
sekarang. Perasaan rendah diri yang dimiliki ini kemudian membuat mereka mengalami
kecemasan sosial yang membuat beberapa orang menarik diri dari lingkungan, dari pergaulan,
hingga kesulitan dalam melakukan adaptasi dengan sekolah atau pekerjaan.
Harga diri yang rendah dari penyandang cacat membuat mereka lebih peka terhadap
suasana emosional dari interaksi sosial sebagaimana diungkapkan oleh seorang penyandang
cacat: “Terkadang orang tak tau bahwa saya punya kelebihan, kalau yang tau pasti
menghargainya, kalau tak tau dianggap seperti tak berguna”. Seorang penyandang cacat yang
lain mengungkapkan bahwa: “terkadang rasa sungkan, malu, tidak PD timbul, bila kumpul sama
teman-teman difabel rasa tidak PD, malu, sungkan, hilang!”
Kecacatan yang mereka miliki merupakan salah satu sumber rendahnya harga diri para
penyandang cacat tersebut. Salah satu ungkapan dari penyandang cacat tersebut adalah: “saya
mencoba untuk tidak terlalu menyesali hal ini, tapi kadang-kadang memang kecacatan saya
membuat saya minder bila berhadapan dengan orang lain yang normal”.
Selain karena berkurangnya kemampuan produktif dalam kiprah di masyarakat,
interpretasi masyarakat semakin memberi peluang bagi berkembangnya perasaan rendah diri.
Lebih lanjut, individu penyandang cacat fisik bisa menjadi lebih sensitif terhadap kritik dan
cenderung menghindari kompetisi dan bahkan bisa pula hiperkritik dengan memproyeksikan
kelemahannya pada orang lain serta menyalahkan lingkungan atas kegagalan yang dialaminya.
Situasi ini semakin memberikan peluang lebih besar atas kegagalan yang dialami, dan pada
gilirannya akan semakin menurunkan self-esteem, demikian terus hingga menjadi lingkaran
setan.
Salah satu sumber rendahnya self-esteem dari penyandang tuna daksa adalah karena
perlakuan dari orang signifikan dan masyarakat terhadap mereka. Oleh orang tua dan keluarga
dekat, penyandang tuna daksa seringkali mengalami perlakuan yang tidak menyenangkan,

kadang-kadang bahkan penolakan. Hal yang sama kerap dialami oleh penyandang tuna daksa
dalam kiprahnya di masyarakat, sehingga mereka mengalami kesulitan dalam mendapatkan
pekerjaan karena stigma dalam masyarakat tersebut misalnya. Hal ini sesuai dengan ungkapan
Mead (1934) Symbolic Interacsionism yang menggaris bawahi proses dimana orang
menginternalisasikan ide dan sikap yang diekspresikan oleh orang signifikan dalam kehidupan
mereka. Sebagai akibatnya individu merespon diri mereka sendiri secara konsisten dengan cara
orang disekitar memperlakukan mereka. Self-esteem yang rendah tampaknya merupakan hasil
ketika figur kunci menolak, mengabaikan, atau merendahkan orang tersebut.
Memiliki self-esteem yang tinggi secara umum memberikan keuntungan bagi individu,
meskipun terdapat juga catatan mengenai efek buruk dari memiliki self-esteem secara berlebihan
(Baumister, 1998; dalam Heatherton dan Wyland, 2003). Orang dengan self-esteem yang tinggi
diduga akan bahagia dan sehat secara psikologis, sedangkan orang yang memiliki self-esteem
rendah akan mengalami tekanan secara psikologis atau bahkan depresi. Memiliki self-esteem
yang tinggi akan membuat orang melihat dirinya sendiri dan apa yang terjadi di dalam
kehidupannya secara lebih positif. Mereka merasa puas dengan dirinya sendiri, mampu untuk
menyesuaikan diri secara efektif dengan tantangan dan umpan balik negatif, dan hidup dalam
lingkungan sosial dimana mereka percaya orang lain menghormati dan menghargai mereka.
Orang-orang seperti ini tampaknya memiliki kehidupan yang lebih produktif dan lebih bahagia.
Sedangkan orang dengan self-esteem yang rendah cenderung melihat diri mereka sendiri dari
sudut pandang negatif, sehingga apapun yang ada dan terjadi di sekitar mereka juga cenderung
untuk dilihat secara negatif. Heatherton dan Wyland (2003) mengemukakan bahwa terdapat
hubungan yang substansial antara depresi, rasa malu, kesepian dan keterasingan dengan selfesteem.
Penyandang tuna daksa memiliki peluang yang lebih besar untuk mendapatkan
pengalaman penolakan dari figur kunci dalam kehidupan mereka, sehingga mereka juga lebih
rentan untuk memiliki self-esteem yang rendah. Kecacatan secara fisik yang membuat mereka
berbeda dari orang lain saja sudah merupakan tekanan yang kuat atas penilaian diri mereka
sendiri, belum lagi problem fungsional yang harus mereka hadapi untuk dapat menyesuaikan diri
dalam kehidupan sosial dapat memberikan tekanan yang kuat sehingga mereka memiliki
penilaian yang negatif terhadap diri mereka. Hal ini semakin diperberat dengan persepsi dan
interpretasi dari masyarakat yang cenderung negatif semakin kuat untuk membuat mereka

kehilangan self-esteem. Terkait dengan stigma dari masyarakat ini Kosciulek (2007; dalam
Chronister & Chan, 2007) menyebutkan bahwa stigma sosial dari penyandang cacat ini terkait
dengan beberapa situasi termasuk pandangan menyelidik, penghindaran secara fisik, dan
perasaan tidak nyaman dan malu karena tidak dapat memasuki gedung tertentu atau toilet. Lebih
lanjut disebutkan bahwa paparan jangka panjang atas prasangka terhadap penyandang cacat ini
dapat mengakibatkan penilaian diri dan konsep diri yang negatif.
Mengembangkan self-esteem pada penyandang cacat dari situasi tersebut terlihat
merupakan salah satu alternatif untuk membantu penyandang cacat tuna daksa meningkatkan
kualitas kehidupan, terutama secara mental, yang pada gilirannya akan mempengaruhi cara
memandang dunia, dan pada gilirannya juga bagaimana kiprah penyandang cacat tersebut dalam
kehidupan sosial dan kehidupan produktif mereka. Hal serupa ditangkap oleh Kania Roesli
seorang aktivis pendidikan untuk anak jalanan yang mengungkapkan bahwa pendidikan yang
diperlukan anak difabel sama dengan yang dibutuhkan anak jalanan, “pendidikan yang mampu
menumbuhkan harga diri mereka” (Pikiran Rakyat Online, Senin 27 April 2009).
Self-esteem yang rendah terbukti memiliki pengaruh terhadap berbagai dimensi
kehidupan dalam semua rentang usia. Mengutip Leary dan Mac Donald, Mruk (2006)
mengungkapkan bahwa “Orang dengan trait self-esteem yang lebih rendah cenderung untuk
mengalami secara virtual setiap emosi aversif lebih sering daripada orang dengan self-esteem
lebih tinggi. Trait self-esteem berkorelasi secara negatif dengan skor dalam pengukuran atas
kecemasan, kesedihan dan depresi, perasaan bermusuhan dan kemarahan, kecemasan sosial, rasa
malu dan rasa bersalah, dan kesepian, serta afeksi negatif secara umum dan neuroticism”.
Penyandang cacat tuna daksa memiliki kerentanan lebih tinggi untuk memiliki selfesteem rendah dibandingkan dengan populasi normal. Kecacatan akan mengakibatkan kesulitan
fungsional dalam menjalani berbagai aktivitas sehingga dapat mengakibatkan berkurangnya
produktivitas penyandang cacat tersebut. Pandangan stereotipik yang negatif terhadap
penyandang cacat semakin memberi peluang bagi berkembangnya perasaan rendah diri. Lebih
lanjut, individu penyandang cacat fisik bisa menjadi lebih sensitif terhadap kritik dan cenderung
menghindari kompetisi dan bahkan bisa pula hiperkritik dengan memproyeksikan kelemahannya
pada orang lain serta menyalahkan lingkungan atas kegagalan yang dialaminya. Situasi ini
semakin memberikan peluang lebih besar atas kegagalan yang dialami, dan pada gilirannya akan
semakin menurunkan self-esteem, demikian terus hingga menjadi lingkaran setan.

Pentingnya self-esteem membuat pengembangan self-esteem pada berbagai ragam
populasi dari berbagai rentang usia telah mendapatkan perhatian yang luas. Mruk (2006)
menyebutkan

berbagai

program

pengembangan

self-esteem besar

(major

self-esteem

enhancement program), diantaranya adalah program dengan disiplin eklektik-humanistik dari
Frey & Carlock, pendekatan behavioral oleh Pope, Mchale & Craighead, pendekatan kognitif
oleh Bednar, Wells & Peterson, pendekatan perkembangan oleh Harter, dan Ten Days to Selfesteem dari David Burns yang juga menggunakan pendekatan kognitif. Mruk sendiri
menggunakan pendekatan teori dua faktor dalam program pengembangan self-esteemnya.

Definisi Self-esteem
Kata “esteem” dalam Bahasa Inggris diturunkan dari kata Latin aestimare yang memiliki
makna “estimasi yang saya buat atas nilai saya sendiri”. Dalam bahasa Jerman, kata
Selbswertgefühl memiliki makna yang lebih jelas, yaitu perasaan atas keberhargaan yang kita
miliki atas diri sendiri (Jacoby, 1996).
Self-esteem merupakan aspek evaluatif dari konsep diri yang berhubungan dengan
keseluruhan tilikan atas diri sebagai berharga atau tidak berharga (Baumeister, 1998; dalam
Heatherton & Wyland, 2003). Hal ini termaktub dalam definisi klasik atas self-esteem oleh
Coopersmith (1967; dalam Heatherton & Wyland, 2003): Evaluasi yang dibuat dan
dipertahankan oleh individu untuk dirinya sendiri: evaluasi ini mengekspresikan sikap
persetujuan dan mengindikasikan tingkat sejauh mana individu percaya atas kemampuan dirinya,
penting, sukses dan berharga. Pendeknya, self-esteem adalah judgment personal dari
keberhargaan yang diekspresikan dalam sikap yang dipegang individu terhadap dirinya.
Dengan demikian, self-esteem adalah sikap tentang diri dan terkait dengan keyakinan
pribadi atas keterampilan, kemampuan, hubungan sosial, dan hasil atas masa depan (Heatherton
& Wyland, 2003). Penting untuk membedakan self-esteem dengan istilah yang lebih umum yaitu
self-concept (konsep diri), karena dua istilah ini seringkali digunakan secara bergantian. Konsep
diri mengacu kepada keseluruhan keyakinan kognitif yang dimiliki seseorang atasnya; konsep
diri adalah semua hal yang diketahui tentang diri, dan termasuk hal-hal seperti nama, suku
bangsa, kesukaan, ketidaksukaan, keyakinan, nilai, dan gambaran penampilan seperti tinggi dan
berat. Sebaliknya, self-esteem merupakan respon emosional yang dialami seseorang saat mereka
melakukan kontemplasi dan mengevaluasi berbagai hal berbeda tentang diri mereka. Meski self-

esteem terkait dengan konsep diri, sangat mungkin bagi seseorang untuk percaya secara objektif
hal-hal positif mengenai diri mereka (seperti tahu atas keterampilan akademik yang dimiliki,
atletik atau seni), tetapi tetap tidak menyukai diri mereka sendiri. Sebaliknya, mungkin juga bagi
seseorang untuk menyukai diri mereka, dan karena itu memiliki self-esteem yang tinggi,
meskipun tidak memiliki indikator objektif yang memadai yang mendukung pandangan positif
atas dirinya tersebut. Meski dipengaruhi isi dari konsep diri, self-esteem bukanlah suatu hal yang
sama.
Wells dan Marwell (1976; dalam Guindon, 2009; Mruk, 2006) mengklasifikasikan
definisi self-esteem dalam empat kategori. Kategori pertama dan yang paling mendasar adalah
secara

sederhana

mengkarakterisasikan

self-esteem

sebagai

sikap

(attitude)

tertentu.

Sebagaimana dengan sikap lain yang diberikan kepada obyek tertentu, kategori pertama ini dapat
mencakup reaksi kognitif, emosional, dan behavioral yang positif maupun negatif. Kategori
kedua dari definisi didasarkan atas ide diskrepansi atau jarak antara self yang diharapkan (atau
ideal self) dengan self yang dipersepsi saat ini (atau “real” atau “perceived” self). Semakin dekat
persepsi atas kedua hal ini, semakin tinggi self-esteem individu, dan apabila semakin jauh jarak
antara kedua hal ini, maka semakin menderita self tersebut. Kategori ketiga untuk
mendefinisikan self-esteem memfokuskan pada respon psikologis seseorang terhadap dirinya,
bukan sekedar sikap semata. Respon ini biasanya digambarkan sebagai feeling-based atau
afektif, seperti positif vs negatif atau penerimaan vs penolakan. Kategori terakhir diungkapkan
oleh Wells dan Marwell bahwa self-esteem dimengerti sebagai fungsi atau komponen dari
kepribadian. Dalam hal ini, self-esteem dipandang sebagai bagian dari sistem self (self-system),
biasanya berkenaan dengan motivasi atau regulasi diri (self-regulation) atau keduanya.
Terdapat juga cara lain mendekati definisi dari self-esteem. Sebagai contoh adalah
Smelser (1989; dalam Mruk, 2006) yang berusaha mencari “komponen konsep yang dapat
diterima secara universal”. Smelser mulai dengan mengungkapkan tiga diantaranya. Pertama
adalah elemen kognitif; self-esteem dimaknai dengan karakterisasi bagian-bagian dalam diri
dalam istilah diskriptif: kekuatan (power), kepercayaan diri (confidence), dan agensi. Ini berarti
bertanya mengenai jenis orang. Kedua, elemen afektif, adalah valensi atau tingkat kepositifan
atau kenegatifan atas faset yang diidentifikasi; kita menyebut ini sebagai self-esteem yang tinggi
atau rendah. Yang ketiga terkait dengan komponen kedua, merupakan elemen evaluatif, atribusi
atas beberapa tingkat keberhargaan menurut standar ideal.

Smelser memberikan catatan bahwa definisi dapat bervariasi tergantung dari apakah
mereka fokus pada fenomena global atau situasional. Dalam hal ini, beberapa definisi melihat
self-esteem sebagai stabil sepanjang waktu, sementara yang lain mempertimbangkan self-esteem
sebagai responsif atas pengaruh situasional dan kontekstual, yang berarti bahwa terjadi fluktuasi
pada self-esteem. Pada saat ini aspek self-esteem ini terlihat dalam istilah seperti “trait versus
state” self-esteem (Leary & Downs, 1995), “stable versus unstable” self-esteem (Greenier, Kemis
& Waschull, 1995), atau “global versus situational” self-esteem (Harter, 1999). Yang penting
adalah, apakah mengembangkan tipologi atau mengidentifikasi elemen dasar menawarkan
kepada kita satu hal yang sangat dibutuhkan: pernyataan yang jelas mengenai apa itu self-esteem
sebagaimana dirasakan oleh manusia nyata dalam kehidupan nyata. Meski tipologi self-esteem
mengurangi jumlah definisi yang harus diperhatikan, mereka tidak menawarkan kepada kita
kriteria untuk mengidentifikasi mana yang lebih valid dari yang lain. (Mruk, 2006).
Salah satu diskusi hangat dalam perbincangan mengenai self-esteem terkait dengan
kestabilan self-esteem seperti dengan istilah “state versus trait self-esteem” maupun “stable
versus un-stable self-esteem” sebagaimana telah dikemukakan di atas. Diskusi menjadi menarik
karena hal tersebut terkait dengan kemungkinan perubahan self-esteem pada diri seseorang.
Guindon (2010) mengutip Harter (2006) mengungkapkan bahwa apabila kita melihat self-esteem
sebagai trait umum, maka memang menjadi kurang terbuka untuk perubahan daripada apabila
kita melihat self-esteem sebagai state.
Selama beberapa saat, self-esteem dimengerti sebagai karakteristik yang stabil yang
memberikan bentuk trait. Namun sekarang diketahui bahwa self-esteem lebih rumit dari hal
tersebut. Sebagai contoh, menjadi jelas bahwa self-esteem sekarang dapat dipikir sebagai terdiri
dari beberapa faktor atau menjadi multidimensional dengan tiap komponen memberi kontribusi
terhadap self-esteem. Sekarang ini peneliti mulai memperhatikan bahwa self-esteem bagi
beberapa orang tampaknya berfluktuasi tergantung dari situasi, atau bahkan secara umum.
Karena itu juga menjadi cukup beralasan untuk melihat self-esteem sebagai state disamping juga
sebagai trait. (Mruk, 2006).
Pandangan tersebut juga dikemukakan oleh Heatherton dan Wyland (2003) yang
mengemukakan bahwa menurut pandangan sekarang self-esteem juga dapat dipandang sebagai
sebuah state maupun sebuah trait. Diantara garis-dasar yang stabil terdapat fluktuasi; meski kita
biasanya merasa baik tentang diri kita, ada waktu manakala kita mengalami keraguan atau

bahkan perasaan tidak suka. Fluktuasi dalam state self-esteem dihubungkan dengan peningkatan
kepekaan dan ketergantungan pada evaluasi sosial, peningkatan kepedulian atas bagaimana
seseorang memandang diri, dan bahkan kemarahan dan kekejaman (Kernis, 1993; dalam
Heatherton & Wyland, 2003). Secara umum orang dengan perasaan self-esteem yang rapuh
merespon secara ekstrim dengan sangat senang terhadap balikan positif dan sangat defensif
terhadap balikan negatif.
Dari sisi pengukuran, sebagian besar skala self-report yang digunakan untuk mengukur
self-esteem digunakan untuk mengukur trait self-esteem. Meski demikian menurut Heatherton
dan Wyland (2003) pengukuran atas state self-esteem dan trait self-esteem menunjukkan korelasi
yang sangat tinggi, sehingga dalam setting yang netral pengukuran atas state self-esteem akan
sangat berhubungan dengan trait self-esteem. Keputusan menggunakan pengukuran trait atau
state self-esteem karena itu didasarkan pada apakah seseorang tertarik untuk meramalkan hasil
jangka panjang ataukah lebih ingin meramalkan efek segera terkait dengan perasaan tentang diri.
Dari berbagai pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa self-esteem merupakan aspek
evaluatif dari konsep diri yang mengindikasikan sejauh mana seseorang merasa mampu, sukses
dan berharga. Terdapat 3 komponen utama self-esteem ialah performance self-esteem (kinerja),
social self-esteem (sosial), dan physical self-esteem (fisik).

Sumber Self-esteem
Banyak peneliti yang mengindikasikan bahwa self-esteem telah mulai terbentuk sejak
masa kanak-kanak (Ostwik-de Wilde, 2008; McKay & Fanning, 2000). Meskipun demikian, selfesteem mengalami perkembangan sedemikian rupa sepanjang perjalanan kehidupan. Secara garis
besar dapat diungkapkan bahwa self-esteem memiliki dua sumber utama, yaitu sumber dari
dalam individu atau sumber internal, dan sumber eksternal dari luar individu yang turut
mempengaruhi dan membentuk tingkat self-esteem seseorang.
Coopersmith (1967; dalam Mruk, 2006) merupakan salah satu diantara para ahli yang
mempelajari sumber-sumber self-esteem dan menemukan bahwa terdapat empat sumber selfesteem, ialah: power (kemampuan untuk mempengaruhi atau mengontrol orang lain),
significance (dihargai oleh orang lain sebagaimana terlihat dalam penerimaan mereka), virtue
(ketaatan pada standar moral), dan competence (kesuksesan kinerja terkait dengan penetapan
tujuan). Coopersmith (1979; dalam Mruk, 2006) lebih jauh lagi mengungkapkan bahwa jika

kesuksesan terdapat dalam self-esteem, maka kemungkinan atas kegagalan mestinya terdapat
juga dalam self-esteem. Maka kemudian dia menggambarkan empat sumber yang sepadan,
namun bersifat lebih dinamis: prestasi diimbangkan dengan kehilangan, kekuatan diliputi dengan
ketidakmampuan, penerimaan dipasangkan dengan kemungkinan penolakan, dan penerimaan diri
secara moral harus pula memasukkan kemungkinan atas rasa malu dan rasa bersalah.
Mruk (2006) mengungkapkan dua komponen utama yang merupakan pilar bagi selfesteem yaitu kompetensi (competence) dan keberhargaan (worthiness). Pernyataan Mruk ini
sejalan dengan berbagai konsep self-esteem terdahulu yang diungkapkan oleh beberapa ahli,
diantaranya Nathaniel Branden (1967, 1999) yang menggunakan istilah self-efficacy dan selfrespect. Dalam konsep tersebut Branden (1999) mengungkapkan self-efficacy sebagai
kepercayaan mendasar seseorang dalam menghadapi tantangan kehidupan, sedangkan selfrespect sebagai perasaan berharga dan memiliki hak untuk mendapatkan kebahagiaan.
Lebih lanjut Branden (1999) menjelaskan bahwa memiliki efikasi berarti memiliki
kemampuan untuk memproduksi hasil yang diharapkan. Percaya atas efikasi dasar berarti
percaya atas kemampuan kita untuk belajar apa yang kita perlukan dalam belajar dan melakukan
apa yang kita perlukan untuk melaksanakan hal-hal dalam rangka mendapatkan tujuan kita,
sedemikian rupa karena kesuksesan bergantung dari usaha kita sendiri. Efikasi diri bukanlah
keyakinan bahwa kita tidak akan pernah membuat kesalahan, namun keyakinan bahwa kita
mampu berpikir, mempertimbangkan, mengetahui dan membenahi kesalahan kita. Ini adalah
keyakinan atas proses mental dan keterampilan kita.
Self-efficacy bukanlah kepastian bahwa kita akan mampu menguasai setiap tantangan dari
kehidupan, namun lebih merupakan keyakinan bahwa kita mampu menguasai prinsip-pinsip
belajar dari hal-hal yang perlu kita pelajari dan bahwa kita berkomitmen untuk melakukan secara
sadar dan rasional untuk menguasai tugas dan tantangan yang dikehendaki oleh nilai-nilai kita.
Self-efficacy lebih dalam dari keyakinan kita atas pengetahuan dan keterampilan spesifik karena
pencapaian dan sukses masa lalu kita, meskipun jelas bahwa self-efficacy dipengaruhi hal
tersebut. Keyakinan ini yang memungkinkan kita untuk menguasai pengetahuan dan
keterampilan guna menggapai kesuksesan. Self-efficacy ini merupakan keyakinan atas
kemampuan berpikir, dalam kesadaran kita dan bagaimana kita memilih menggunakannya.
Akibatnya, kita menjadi percaya atas proses kita, dan sebagai konsekuensinya, disposisi untuk
mengharapkan kesuksesan atas usaha kita.

Self-respect sebagaimana diungkapkan oleh Branden (1999) merupakan pengharapan atas
persahabatan, cinta dan kebahagiaan secara alamiah, sebagai hasil atas siapa kita dan apa yang
kita lakukan. Self-respect merupakan keyakinan atas nilai kita. Konsep ini bukan berarti delusi
bahwa kita sempurna atau superior terhadap orang lain. Ini bukanlah konsep yang bersifat
komparatif atau kompetitif. Ini lebih berarti keyakinan bahwa hidup dan kesejahteraan kita
berharga untuk mendukung, melindungi, dan menumbuhkan; bahwa kita cukup baik dan
berharga serta berhak atas penghormatan dari orang lain; dan bahwa kebahagiaan dan
pemenuhan personal kita cukup penting untuk diperjuangkan.

Pengaruh Self-esteem
Memiliki self-esteem yang tinggi secara umum memberikan keuntungan bagi individu,
meskipun terdapat juga catatan mengenai efek buruk dari memiliki self-esteem secara berlebihan
(Baumister, 1998; dalam Heatherton dan Wyland, 2003). Orang dengan self-esteem yang tinggi
diduga akan bahagia dan sehat secara psikologis, sedangkan orang yang memiliki self-esteem
rendah akan mengalami tekanan secara psikologis atau bahkan depresi. Memiliki self-esteem
yang tinggi akan membuat orang melihat dirinya sendiri dan apa yang terjadi di dalam
kehidupannya secara lebih positif. Mereka merasa puas dengan dirinya sendiri, mampu untuk
menyesuaikan diri secara efektif dengan tantangan dan umpan balik negatif, dan hidup dalam
lingkungan sosial dimana mereka percaya orang lain menghormati dan menghargai mereka.
Orang-orang seperti ini tampaknya memiliki kehidupan yang lebih produktif dan lebih bahagia.
Sedangkan orang dengan self-esteem yang rendah cenderung melihat diri mereka sendiri dari
sudut pandang negatif, sehingga apapun yang ada dan terjadi di sekitar mereka juga cenderung
untuk dilihat secara negatif. Heatherton dan Wyland (2003) mengemukakan bahwa terdapat
hubungan yang substansial antara depresi, rasa malu, kesepian dan keterasingan dengan selfesteem yang rendah.
Branden (1994) menyebutkan bahwa terdapat korelasi positif antara self-esteem yang
sehat dan serangkaian trait lain yang mempengaruhi secara langsung pada kapasitas kita atas
prestasi dan kegembiraan. Self-esteem yang sehat berkorelasi dengan rasionalitas, realisme,
intuitifitas, kreativitas, kebebasan, fleksibilitas, kemampuan mengatur perubahan, kemauan
mengakui (dan membetulkan) kesalahan, kebaikan hati, dan kerjasama. Self-esteem yang buruk
berhubungan dengan irasionalitas, kebutaan terhadap realitas, kekakuan, ketakutan pada hal baru

dan yang tidak familiar, konformitas atau pemberontakan yang tidak pada tempatnya,
defensiveness, terlalu banyak mengeluh atau perilaku terlalu mengontrol, dan ketakutan terhadap
orang lain atau kekerasan terhadap orang lain. Implikasi untuk survival, adaptifitas dan
pemenuhan personal sangat jelas. Self-esteem adalah aspek yang mendukung kehidupan dan
mengembangkan kehidupan (life supporting and life enhancing).

Self-esteem dalam Tradisi Humanistik
Mruk (2006) mengungkapkan beberapa teori mengenai self-esteem dalam tradisi
humanistik. Self-esteem telah menjadi tema penting dalam pendekatan humanistik untuk
mengerti perilaku manusia sejak awal. Bahkan, baik Abraham Maslow dan Carl Rogers
menganggap self-esteem sebagai kebutuhan dasar manusia yang memainkan peran kunci baik
dalam perkembangan maupun perilaku manusia. Sebagai contoh, Maslow menempatkan selfesteem diantara kebutuhan-kebutuhan dasar manusia dalam hirarkinya. Rogers berbicara
mengenai self-esteem dalam kaitannya dengan penerimaan diri (self-acceptance) dan kongruensi
(congruence), yang keduanya dipandang penting untuk fungsi-fungsi manusia.
Menurut sudut pandang humanistik, self-esteem muncul secara alamiah dalam rangkaian
perkembangan, menyediakan pada seorang individu tingkat yang cukup atas “unconditional
positive regard” terutama pada masa muda. Pentingnya self-esteem dalam tradisi humanistik juga
dipandang dari ketiadaannya. Sebagai contoh, Rogers menunjukkan manakala seseorang
memiliki lebih banyak conditional positive regard daripada unconditional appreciation, selfesteem mereka menjadi kontingen dalam mencapai tujuan yang ditetapkan orang lain atas diri
mereka atau dalam persetujuan dari orang lain, dimana hal tersebut menumpulkan perkembangan
mereka. Demikian juga Maslow mencatat bahwa jika individu tidak mengembangkan self-esteem
yang adekuat, maka dia akan terhenti (stuck) dalam tahap hirarki tersebut. Dalam kasus tersebut,
banyak perilaku seseorang menjadi bertujuan untuk apakah mencapai tujuan itu atau
mengkompensasinya dengan cara negatif. Secara umum, psikologi humanistik memandang selfesteem sebagai sangat penting, jika bukan malah utama, untuk aktualisasi diri, yang dipandang
sebagai “kebaikan” yang paling utama dalam pendekatan ini.
Meski bukan psikolog humanistik, Branden membawa tema-tema tersebut dalam
pendekatan “objectivis”nya dan membuat self-esteem sebagai topik populer. Dalam hal ini selfesteem dipandang sebagai kebutuhan dasar manusia yang dikaitkan dengan kapasitas tertinggi

kita: alasan (reason), pilihan (choice), dan tanggung jawab (responsibility). Manusia mengalami
hasratnya atas self-esteem sebagai bentuk yang penting, sebagai kebutuhan dasar. Apakah dia
mengidentifikasi isu ini secara eksplisit atau tidak, dia tidak dapat melepaskan diri dari perasaan
bahwa estimasi terhadap dirinya adalah hal yang sangat penting. Tidak ada orang yang dapat
terlepas dari pertanyaan bagaimana dia menilai dirinya. Karena itu self-esteem dipandang sebagai
kebutuhan yang mengarahkan perilaku manusia dalam dua cara.
Pertama, Branden mengungkapkan bahwa kita tidak terlahir dengan pengetahuan
mengenai apa yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut, yang berarti kita harus menemukannya
sendiri dengan coba dan gagal (trial and error). Dengan kata lain kita berarti mengenai
kompetensi dan keberhargaan melalui fakultas tertinggi manusia: alasan, pilihan, dan tanggung
jawab. Proses ini digambarkan oleh Branden meliputi melatih kemampuan kesadaran seseorang
untuk menilai situasi secara realistis dan meresponnya dengan cara yang konsisten dengan nilai
dasar atau nilai pokok manusia. Hidup secara rasional seperti itu membawa perasaan positif
tertentu yang kuat yang benar sesuai prinsip. Kebahagiaan, keriangan, kenyamanan, dan
penerimaan diri kemudian dilihat sebagai respon alamiah untuk hidup sebagaimana eksistensi
otentik tersebut.
Kedua, sebagaimana kebanyakan psikologi humanistik, agar dapat memotivasi kita dalam
arah yang positif, manusiawi, dan teraktualisasi, Branden masih mengungkapkan bahwa
kebutuhan atas self-esteem begitu besarnya sehingga kekurangan atas self-esteem ini memotivasi
secara kuat, namun dalam arah yang negatif. Jika seseorang terpisah dari sumber-sumber selfesteem yang legitimate (atau lebih tepatnya jika seseorang memisahkan dirinya dari dirinya
sendiri), maka orang itu akan mencari gantinya. Branden menyebut hasil atas defisiensi ini
sebagai “pseudo self-esteem”, yang manifes dalam semua perilaku negatif mulai dari neurosis
ringan hingga bentuk akut deprivasi lain.
Dalam Honoring the Self (1983) Branden menjelaskan sifat dinamis dari self-esteem
dengan menyebutkan dua kondisi. Pertama, dia mengidentifikasi empat pilar dasar dari selfesteem yang positif: tingkat kesadaran seseorang; integritas sebagai manusia; kemauan menerima
tanggung jawab dari keputusan seseorang; dan penerimaan diri (self-acceptance) atau jujur
dengan pilihan yang telah diambil. Yang kedua, Branden menekankan bahwa kita semua harus
berjuang untuk menghormati self-esteem karena hal tersebut harus diperjuangkan setiap saat.
Dalam karyanya yang lebih baru, Branden (1994) menambah lagi dua pilar untuk menggenapi

gambaran atas self-esteem yang dia buat, yaitu asertifitas yang meliputi menghormati keinginan
dan kebutuhan seseorang, dan keterarahan (purposefullness) yang terkait dengan penetapan
tujuan (goal-setting) dan efikasi. Meski teori humanistik atas self-esteem tidak dibarengi dengan
dukungan empirik yang memadai, namun situasi itu tampaknya sudah berubah sekarang.

Komponen Self-esteem
Self-esteem dapat mengacu pada keseluruhan diri (self) atau pada aspek khusus dari diri,
seperti bagaimana orang merasa atas posisi sosial mereka, kelompok suku atau etnik, bentuk
fisik, keterampilan atletik, produktivitas kerja atau sekolah, dan sebagainya. Isu penting dalam
literatur self-esteem adalah apakah self-esteem lebih baik dikonseptualisasikan sebagai trait
global uniter atau sebagai trait multidimensional dengan subkomponen yang berdiri sendiri.
Dalam pendekatan global, self-esteem dianggap sebagai keseluruhan sikap diri yang meresap ke
dalam semua aspek kehidupan manusia. Dalam kaitannya dengan hal ini, Robins, Hendin dan
Trzesniewsky (2001) mengembangkan pengukuran aitem tunggal atas self-esteem global.
Pengukuran ini terdiri dari satu aitem, “saya memiliki harga diri yang tinggi”, dengan skala poin
5. Mereka menemukan bahwa aitem tunggal ini berhubungan dengan tingkat yang sesuai
sebagaimana kebanyakan skala trait dengan berbagai pengukuran, termasuk evaluasi domain
khusus, faktor kepribadian dan kesejahteraan psikologis. (Heatherton & Wyland, 2003).
Self-esteem juga dapat dikonseptualisasikan sebagai konstruk hirarkis yang dapat dipecah
menjadi bagian konstituennya. Dari perspektif ini, terdapat 3 komponen utama: performance
self-esteem (kinerja), social self-esteem (sosial), dan physical self-esteem (fisik). Performance
self-esteem mengacu pada perasaan seseorang atas kompetensi secara umum dan termasuk
kemampuan intelektual, kinerja sekolah, kapasitas pengaturan diri, kepercayaan diri, efikasi, dan
agensi. Orang dengan performance self-esteem yang tinggi percaya bahwa mereka cerdas dan
mampu. Social self-esteem mengacu pada bagaimana orang percaya tentang perspektif orang lain
atas diri mereka. Perlu dicatat bahwa ini lebih pada persepsi daripada realitas yang lebih kritis.
Jika orang percaya bahwa orang lain, khususnya figur penting, menghargai dan menghormati
mereka, mereka akan mengalami social self-esteem yang tinggi. Hal ini terjadi bahkan jika orang
lain sebenarnya menghina mereka. Orang yang memiliki social self-esteem yang rendah
seringkali mengalami kecemasan sosial dan tinggi dalam kesadaran diri publik. Mereka sangat
memperhatikan gambaran diri mereka dan khawatir mengenai pandangan orang lain. Physical

self-esteem mengacu pada bagaimana orang memandang fisik mereka, termasuk berbagai hal
seperti keterampilan atletik, kemenarikan fisik, gambaran diri, termasuk stigma fisik dan
perasaan mengenai suku dan kebangsaan (Heatherton & Wyland, 2003).

Program Pengembangan Self-esteem
Mruk (2006) mengungkapkan berbagai program pengembangan self-esteem (self-esteem
enhancement program) dari beberapa sudut pandang. Salah satu sudut pandang yang
diungkapkan adalah pendekatan eklektik dalam tema humanistik yang diungkapkan oleh Diane
Frey dan C. Jesse Carlock (1989, dkutip dalam Mruk, 2006). Definisi self-esteem yang mereka
kembangkan sesuai dengan definisi dari Nathaniel Branden, yaitu: “self-esteem memiliki dua
komponen yang saling terkait: perasaan bahwa seseorang kompeten dalam kehidupannya, dan
perasaan bahwa seseorang berharga dalam kehidupan”. Mekanisme utama untuk mengatur
pengalaman personal daitemukan dalam konsep humanistik “regulasi diri organismik”.
Program yang diajukan oleh Frey dan Carlock diorganisasikan dalam empat tahap secara
jelas. Ditekankan bahwa meskipun program yang dilakukan terbagi menjadi empat tahap berbeda
untuk mengembangkan self-esteem, tahap-tahap tersebut sebenarnya merupakan satu kesatuan
utuh dimana proses keseluruhan lebih besar dari bagian-bagiannya. Proses pengembangan selfesteem ini dimulai dengan “identity phase”, dimana individu dengan self-esteem yang rendah
belajar untuk mengenali dirinya karena fakta bahwa seringkali terdapat hambatan atas kesadaran
yang harus daitemukan untuk mengembangkan diri dan self-esteem. Diungkapkan oleh Frey &
Carlock:”Dalam intervensi, individu dengan self-esteem yang rendah perlu menemukan
identitasnya sendiri. Karena persepsi yang terdistorsi, jarang sekali orang seperti ini memiliki
pemahaman yang jelas tentang siapa sebenarnya mereka”.
Tahap kedua fokus pada pengembangan kekuatan dan kelemahan. Tahap ini terkait
dengan membantu klien untuk mengembangkan apresiasi atas aset dan liabilities mereka sebagai
manusia. Aktivitas-aktivitas ini secara umum fokus pada mengindentifikasi kekuatan dengan
cara tertentu yang membuatnya bermakna untuk peserta meskipun kelemahan juga diperhatikan.
Bagian ini menjadi sangat penting karena individu dengan self-esteem rendah cenderung terbiasa
mengabaikan kekuatan mereka dan sangat bagus untuk fokus pada kelemahan yang dimiliki.
Bahkan resistensi semacam itu merupakan problem konstan untuk beranjak pada level lebih
tinggi dari self-esteem, terutama pada awalnya. Dua jenis usaha mengkarakterisasikan tahap ini.

Pertama, fasilitator secara konsisten menawarkan umpan balik positif tiap kali terdapat
kesempatan. Usaha kedua adalah meningkatkan kesadaran bagaimana orang menyaring
informasi untuk membantu mereka mendapatkan informasi lebih akurat.
Tahap ketiga adalah “nurturance phase”, merupakan tahap yang paling kompleks.
Langkah-langkah pada tahap ini memiliki efek mengembangkan perasaan positif atas self-esteem
dengan fokus pada kekuatan daripada kelemahan. Tujuan dari fase pengasuhan ini adalah
membantu perilaku pro-self-esteem untuk lebih mengakar kuat dalam diri. Penting pada fase ini
untuk membantu peserta mentransfer kesadaran akan pentingnya self-esteem ini ke dalam
lingkungan di luar ruang terapi. Kegiatan yang dapat dilaksanakan dalam tahap ini adalah
mengganti pemikiran negatif dan pola perilaku negatif yang menyertai self-esteem rendah
dengan pikiran dan perilaku yang lebih positif. Demikian juga, peserta diminta untuk
mengafirmasi kualitas positif yang mereka miliki dalam seting kelompok yang suportif.
Tahap keempat fokus pada mempertahankan dan menjaga self-esteem setelah program
selesai. Dalam tahap terakhir ini diungkapkan oleh Frey & Carlock bahwa pengembangan selfesteem merupakan proses berkesinambungan, sehingga kerja yang dilakukan dalam terapi
hanyalah merupakan suatu permulaan belaka. Sebagaimana orang ataupun lingkungan akan
berubah, cara untuk menjaga self-esteem akan berubah juga. Latihan dan aktivitas yang
digunakan dalam tahap ini adalah menetapkan tujuan yang realistis dalam kehidupan dan
bagaimana mengembangkan strategi pengelolaan resiko yang sesuai.
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