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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan antara optimisme dengan daya juang pada remaja 
yatim dan atau piatu. Masalah yang dialami remaja yatim dan atau piatu memicu daya juang. Perlu 
menggali faktor apa saja yang memicu daya juang. Optimisme dikatakan salah satu pemicu munculnya 
daya juang (Carver, C. S. & Scheier, M. F., 2012). Penelitian ini mendapatkan 91 responden remaja yatim 
dan atau piatu berusia 10 sampai 20 tahun. Pengambilan data dilakukan dengan menggunakan 
kuesioner, yaitu Life Orientation Test – Revised yang telah diadaptasi kedalam bahasa indonesia untuk 
mengukur optimisme (Sudarroji, 2015) dan Skala Adversity Quotient untuk mengukur daya juang 
(Juwita, 2017). Teknik analisis data yang digunakan adalah uji korelasi Pearson product moment. Hasil 
tersebut menunjukkan adanya koefisien korelasi positif antara optimisme dengan daya juang (r = 0,740, 
p = 0,000), dimana semakin tinggi optimisme maka akan semakin tinggi pula daya juang yang dialami 
remaja dan atau piatu.  
 
Kata kunci: daya juang, optimisme, yatim piatu 
 

ABSTRACT 
This study aimed to examine the relationship between optimism and adversity on teenage orphan. The 
problem that was experienced by teenage orphan, triggered the emergence of adversity. Therefore, it is 
necessary to find factors that trigger adversity and optimism is one of them (Carver, C. S. & Scheier, M. 
F., 2012). This research got 91 participants that consist of teenage orphan age 10-20. The data were 
collected by two sets questionnaires, Bahasa Indonesia adaptation of Life Orientation Test – Revised 
was used to measure optimism level (Sudarroji, 2015) and Skala Adversity Quotient was used to 
measure adversity level (Juwita, 2017) The correlation between two variables was analyzed using 
Pearson product moment. The study showed that there was a positive relationship between optimism 
and adversity (r = 0.740,, p= 0.000). The higher optimism, the higher adversity experienced by teenage 
orphan. 
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P E N D A H U L U A N  

Remaja membutuhkan akses terhadap berbagai peluang yang tepat dan dukungan dari orang 
dewasa yang menyayangi mereka (Santrock, 2003). Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi 
kebahagiaan seperti hadirnya keluarga dan ketidakbahagiaan dapat diasosiakan dengan meninggalnya 
seseorang yang dicintai (Hurlock, 1980). Oleh karena itu, setiap remaja mendambakan keluarga yang 
utuh dengan hadirnya ayah, ibu dan saudara-saudara yang selalu memberikan kasih sayang (Santrock, 
2003). Tidak semua remaja memiliki keberuntungan dalam hidupnya. Beberapa remaja justru 
dihadapkan pada situasi yang tidak mereka harapkan, seperti dihadapkan dengan peristiwa yang 
mengharuskan untuk berpisah dari orang tuanya karena suatu alasan seperti menjadi yatim, piatu 
bahkan yatim piatu. Remaja-remaja tersebut biasanya tetap tinggal dan diasuh oleh keluarga yang masih 
dimilikinya atau dirawat di panti asuhan (Shabrina, 2018). 

Hasil wawancara pada penelitian milik Shabrina pada salah satu remaja yatim piatu 
menghasilkan pemahaman tentang paparan kesulitan yang sering kali dialami oleh remaja yatim piatu. 
Remaja yatim piatu kerap kali mengeluh dengan kegiatan sehari-hari yang mengharuskan bisa menjadi 
mandiri tanpa bantuan orang tua (Shabrina, 2018). Wawancara lain juga dilakukan pada dua remaja 
piatu dan menghasilkan paparan kesulitan. Kedua remaja piatu tersebut merasa sedih saat kehilangan 
sosok ibu dan harus mengurus keperluan rumah tangga untuk membantu ayahnya. Saat ditanya 
mengenai cita-cita kedua remaja tersebut tetap merasa yakin jika mampu melakukan semua kegiatan 
tanpa adanya ibu. Mereka tetap semangat untuk mewujudkan cita-cita selagi ayahnya masih ada. 
Wawancara lain juga dilakukan pada kedua remaja yatim, mereka bercerita jika harus membantu 
ibunya dalam kegiatan sehari-hari, salah satu remaja membantu ibunya dengan cara membantu 
menjaga toko milik ibunya. Saat menjadi yatim, kedua remaja tersebut yakin dan selalu bersemangat 
untuk menuntut ilmu sampai melihat ibunya bangga. 

Permasalahan yang muncul saat remaja merupakan suatu tugas perkembangan yang harus 
dilalui (Napitupulu, 2006). Kesedihan merupakan hal yang wajar ketika orang terdekat meninggal dunia 
(Durand, 2006). Duka karena kehilangan seseorang yang dekat dapat mempengaruhi semua aspek 
kehidupan bagi yang ditinggalkan. Kondisi tersebut dapat diartikan sebagai kehilangan orang terdekat 
seperti keluarga (Santrock, 2007). Menurut John Bowlby tidak ada jangka waktu yang spesifik mengenai 
masa duka, namun individu membutuhkan waktu sekitar 2 tahun agar mampu mengatur kembali 
hidupnya dan mencapai keseimbangan emosional (Brooks, 2011). 

Menurut paparan wawancara sebelumnya pada remaja yatim dan atau piatu membuktikan 
bahwa remaja yatim dan atau piatu masih memiliki kemampuan merespon dalam menghadapi situasi 
sulit. Kedua remaja yatim dan piatu sudah melewati masa berkabung atau sudah 2 tahun lebih menjadi 
remaja yatim dan piatu. Mereka mampu bangkit dan tidak mudah menyerah saat dihadapkan dengan 
situasi yang sulit. Hal ini merupakan konsep dari daya juang, dimana remaja yatim dan atau piatu 
memiliki kegigihan ketika menghadapi situasi sulit. Hal ini selaras dengan teori daya juang Stoltz jika 
individu akan bangkit saat dihadapkan dengan situasi sulit. Oleh karena itu, daya juang harus dimiliki 
oleh semua remaja yatim dan atau piatu agar mempunyai kegigihan meskipun dihadapkan dengan 
hambatan untuk menggapai tujuan hidupnya (Stoltz, 2000). 

Hasil penelitian milik Utami dan Karyanta menjelaskan jika adanya hubungan antara optimisme 
dan adversity quotient pada mahasiswa yang sedang mengerjakan skrispi. Berdasarkan hasil penelitian 
tersebut, manusia tidak akan terlepas dari berbagai masalah, sekalipun pada mahasiswa yang sedang 
mengerjakan skripsi. Mahasiswa tersebut memiliki adversity quotient dan optimisme untuk 
menyelesaikan skripsinya (Utami, I. B. & Karyanta, N. A., 2014). Penelitian lain milik Shabrina juga 
menunjukkan adanya hubungan optimisme dengan adversity quotient pada remaja panti asuhan di 
Yogyakarta. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan hubungan yang selaras antara teori daya juang 
milik Stoltz (2000) dengan pernyataan Carver dan Scheier (2012). Individu yang mempunyai 
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optimisme, ketika dihadapkan dengan kesulitan akan tekun berjuang walaupun tidak ada perubahan 
yang signifikan dalam hidupnya (Shabrina, 2018). 

Daya juang melihat individu dalam menyikapi situasi yang menekan, dilihat dari respon individu 
terhadap kesulitan dan memberi tahu seberapa baik seseorang dapat menahan kesulitan dan 
kemampuannya untuk mengatasi dan mengendalikan respon secara konsisten (Stoltz, 2007). Cara 
menyikapi situasi yang menyulitkan terkait dengan harapan yang dimiliki tiap individu. Pengharapan 
dan  persepsi  individu  akan  hal-hal  baik  yang  ingin  terjapai  dan terjadi dalam hidup dikenal dengan 
istilah optimisme (Carver, C. S. & Scheier, M. F., 2012). 

Scheier dan Carver menggambarkan optimisme sebagai generalisasi untuk mengharapkan hasil 
positif bahkan saat individu sedang menghadapi rintangan. Optimisme adalah variabel perbedaan 
individu yang mencerminkan sejauh mana orang berpeluang pada harapan yang menguntungkan 
dimasa depan mereka (Carver, 2010). Pada penelitian milik Singh dan Mansi menunjukkan bahwa 
individu yang mempunyai optimisme akan memiliki penyesuaian yang lebih baik dalam menjalankan 
kehidupan yang penuh tekanan (Singh, S. & Mansi, 2009). 
Remaja 

Masa remaja merupakan masa transisi dalam kehidupan manusia yang menghubungkan masa 
kanak-kanak dan masa dewasa. Saat usia remaja individu mengalami masa transisi dari anak menjadi 
dewasa yang mencakup perubahan biologis, kognitif dan sosio-emosional. Masa remaja dimulai pada 
umur 10 sampai 13 tahun dan berakhir pada usia 18 sampai 20 tahun (Santrock, 2003). 
Yatim Piatu   

Setiap remaja mendambakan keluarga yang utuh dengan hadirnya ayah, ibu dan saudara-
saudara yang selalu memberikan kasih sayang (Santrock, 2003). Ada beberapa faktor yang dapat 
mempengaruhi kebahagiaan seperti hadirnya keluarga dan ketidakbahagiaan dapat diasosiakan dengan 
meninggalnya seseorang yang dicintai (Hurlock, 1980). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 
2018), yatim memiliki arti tidak berayah lagi karena ditinggal mati dan piatu memiliki arti sudah beribu 
lagi. Remaja yatim, piatu maupun yatim piatu harus dihadapkan pada situasi yang mengharuskan 
mereka untuk hidup mandiri tanpa bantuan oleh kedua orang tuanya. Anak yatim piatu biasanya 
dirawat oleh keluarga besarnya atau juga bisa tinggal di panti asuhan (Shabrina, 2018).  
Daya Juang 

Daya juang merupakan kemampuan individu untuk menghadapi permasalahan (Stoltz, 2000). 
Daya juang digunakan untuk melihat seberapa baik seseorang dapat menahan kesulitan dan 
kemampuannya untuk mengatasinya (Phoolka, E. S. & Kaur, N,, 2012). Daya juang juga dikatakan sebagai 
hal yang melatarbelakangi kesuksesan dalam menghadapi tantangan setelah terjadi (Farelin, F. & 
Kustanti, E. R., 2017). Daya juang adalah ukuran bagaimana seseorang menanggapi kesulitan yang 
mencakup perubahan dan tantangan. Hal ini berhubungan dengan cara seseorang menanggapi masalah 
dengan efektivitas profesional secara keseluruhan (Solis, D. B. & Lopez, E. R., 2015). Faktor-faktor yang 
dapat mempengaruhi daya juang adalah genetik, daya saing, motivasi, bakat, karakter, kinerja dan 
ketekunan, dan belajar (Stoltz, 2000). 
Dimensi Daya Juang 

Berdasarkan teori daya juang milik Stoltz (2000), maka terdapat empat dimensi yang menyusun 
daya juang, yaitu control, O2 (origin dan ownership), reach dan endurance. Control merupakan kendali.   
Tujuan dari dimensi control adalah untuk mengetahui sejauh mana atau seberapa besar kendali yang 
dimiliki individu saat dihadapkan dengan keadaan yang menyulitkan. Origin merupakan asal. Dimensi 
ini bertujuan untuk mengetahui apa dan siapa yang menimbulkan kesulitan. Ownership merupakan 
pengakuan dengan melihat sejauh mana individu bersedia mengakui akibat dari situasi sulit. Reach 
merupakan jangkauan. Dimensi ini memperlihatkan sejauh mana kesulitan yang terjadi akan 
mempengaruhi bagian yang lain dari kehidupan individu. Endurance  merupakan  daya tahan.  Dimensi  
ini  memiliki makna sebagai ketahanan individu saat situasi sulit sedang berlangsung (Stoltz, 2000). 
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Tingkatan dalam Daya Juang 
Tingkatan dalam daya juang dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu quitters, campers 

dan climbers. Quitters merupakan tingkatan terendah. Individu lebih memilih untuk menghindar, 
mundur atau bahkan keluar dari kewajiban saat menghadapi permasalahan. Campers merupakan 
individu yang mudah merasa puas ketika dirinya sedikit dihadpkan dengan tantangan dan rintangan. 
Mereka mudah bosan saat melewati tantangan. Climbers merupakan tingkatan tertinggi, individu yang 
mampu melakukan usaha penuh pada setiap situasi, meskipun sedang dihadapkan dengan situasi yang 
sulit ia akan terus berusaha dan tidak akan menyerah pada tantangan (Stoltz, 2000). 
Optimisme 

Pengharapan dan persepsi individu akan hal-hal baik yang ingin dicapai dan terjadi dalam hidup 
dikenal dengan istilah optimisme (Carver, C. S. & Scheier, M. F., 2012). Optimisme merupakan 
generalisasi untuk mengharapkan hasil positif dari tujuan yang diinginkan individu, bahkan saat 
individu sedang menghadapi rintangan (Carver, 2010). Optimisme merupakan hal yang 
menggambarkan individu yang mengharapkan hal baik yang terjadi pada diri mereka (Seligman, 2008). 
Individu yang memiliki optimisme akan memiliki penyesuaian yang lebih baik dalam menjalankan 
kehidupan yang penuh tekanan (Singh, S. & Mansi, 2009). Individu yang memiliki optimisme akan 
memandang kesulitan yang terjadi dapat segera terselesaikan meskipun kesulitan yang dihadapinya 
sangat berat (Chang, 2001). 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuktikan secara ilmiah mengenai hubungan antara 
optimisme dengan daya juang pada remaja yatim dan atau piatu. Hipotesis nol (Ho) adalah tidak 
terdapat hubungan yang signifikan antara optimisme dengan daya juang pada remaja yatim dan atau 
piatu dan hipotesis alternatif (Ha) adalah terdapat hubungan yang signifikan antara optimisme dengan 
daya juang pada remaja yatim dan atau piatu. 

 
M E T O D E  

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode survei 
(Neuman, 2011). Penelitian ini menggunakan dua variabel yang akan dicari hubungannya dan 
dideskripsikan secara korelatif, variabel independen (X) adalah optimisme dan variabel dependen (Y) 
adalah daya juang. Subjek pada penelitian ini adalah 91 remaja yatim dan atau piatu yang berusia 10 
sampai 20 tahun. Pada penelitian ini, sampling yang digunakan adalah non-random sampling (non 
probability sampling) dan teknik analisis data menggunakan uji korelasi Pearson product moment. 

Instrumen penelitian yang digunakan adalah skala Life Orientation Test – Revised milik Scheier, 
Carver, & Bridges (1994) yang telah diadaptasi (Sudarroji, 2015) yang berjumlah 10 aitem untuk 
mengukur optimisme dan Skala Adversity Quotient (Juwita, 2017) yang berjumlah 32 aitem untuk 
mengukur daya juang. 

Indeks validitas Life Orientation Test – Revised (Sudarroji, 2015) adalah 0,364 sampai 0,593 dan 
Skala Adversity Quotient (Juwita, 2017) adalah 0,337 sampai 0,598. Pada penelitian ini, batasan 
corrected item-total correlation adalah 0,25 (Azwar, 2009). Berikut ini reliabilitas dan validitas alat ukur. 
 
Tabel 1. Reliabilitas dan Validitas Alat Ukur 

Alat Ukur Koefisien Reliabilitas Indeks Validitas 

Optimisme 0,663 0,294 – 0,546 
Daya Juang 0,857 0,081 – 0,588 
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H A S I L  P E N E L I T I A N  

Penelitian ini bertujuan untuk melihat adanya hubungan antara optimisme dengan daya 

juang pada remaja yatim dan atau piatu. Teknik analisis data yang dilakukan adalah uji korelasi 

Pearson product moment (Field, 2009). Terdapat dua uji asumsi yang menjadi prasyarat 

sebelum melakukan uji korelasi, yaitu uji normalitas dan uji linearitas (Sujarweni, 2014). 

Adapun data statistik deskrptif pada penelitian ini, sebagai berikut. 

 
Tabel 2. Statistik Deskriptif 

Nama 
Variabel 

N Range 
Nilai 

Minimum 

Nilai 
Maksimu

m 

Rerata 
Skor 

SD Skewness 
Kurtosi

s 

Optimisme 91 10 14 55 20,02 2,408 -0,329 -0,525 
Daya Juang 91 48 24 103 80,49 9,315 0,132 0,097 

Pada uji asumsi dilakukan uji normalitas, data yang berdistribusi normal jika nilai p (sig) 

> 0,05, sedangkan data tidak normal jika p (sig) < 0,05 (Sujarweni, 2014). Pada tabel 3, nilai p 

(sig) sebesar 0,077 pada variabel optimisme dan 0,853 pada variabel daya juang, sehingga uji 

normalitas terpenuhi (data berdistribusi normal). 

 

Tabel 3. Uji Normalitas 
Nama Variabel Asymp. Sig. (2-tailed) 

Optimisme 0,077 
Daya Juang 0,853 

Setelah uji normalitas terpenuhi, kemudian dilakukan uji asumsi selanjutnya, yaitu uji 

linearitas. Data dikatakan linier jika p (sig) < 0,05 (Sujarweni, 2014). Pada tabel 4, nilai p (sig) 

sebesar 0,000, sehingga kedua variabel memiliki hubungan yang linear. 

 

Tabel 4. Uji Linearitas 
 Sig. 

Optimisme* 
Day a Juang 

Linearitas 0,000 

Setelah uji asumsi terpenuhi, data penelitian berdistribusi normal dan berhubungan 

linier, kemudian dilakukan uji korelasi untuk melihat hubungan antara optimisme dengan daya 

juang dengan menggunakan Pearson product moment. Analisis data statistik menggunakan uji 

korelasi akan menghasilkan koefisien korelasi yang baik ketika memiliki nilai signifikansi yang 

mendekati -1 maupun + 1 (Sujarweni, 2014). Pada tabel 5 diketahui jika nilai korelasi antara 
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variabel optimisme dengan daya juang sebesar 0,740, sehingga antar variabel memiliki 

hubungan yang positif, semakin meningkat optimisme maka akan semakin meningkat pula 

daya juang yang dimiliki individu dan sebaliknya. Selain itu, korelasi kedua variabel memiliki 

hubungan yang kuat (Pallant, 2007). 

 

Tabel 5. Uji Korelasi 
  Daya Juang 

Optimisme Pearson Correlation 0,740 
 Sig. (2-tailed) 0,000 
 N 91 

Sebagai analisis tambahan, peneliti melakukan analisis perbedaan tiap variabel 

berdasarkan subjek penelitian menggunakan one sample t-tes dan mengkategorikan subjek 

penelitian berdasarkan rumus penormaan stanfive (Azwar, 2014) pada masing-masing 

variabel. 

 

Tabel 6. Analisis Perbedaan Optimisme Berdasarkan Subjek Penelitian 
 N Minimum Maximum Sig. (2-tailed) Mean 

Yatim 64 14 24 0,000 19,84 
Piatu 20 16 24 0,000 20,70 
Yatim Piatu 7 15 23 0,000 19,71 

 

Tabel 7. Analisis Perbedaan Daya Juang Berdasarkan Subjek Penelitian 
 N Minimum Maximum Sig. (2-tailed) Mean 

Yatim 64 61 103 0,000 79,98 
Piatu 20 69 101 0,000 83,10 
Yatim Piatu 7 55 92 0,000 77,71 

 

Tabel 8. Norma Kategorisasi Skor Optimisme 

Norma Kategorisasi Kategori Frekuensi Presentase 
X ≤ 16,5 Sangat rendah 10 11% 

16,5 ˂ X ≤ 18,5 Rendah 16 17,6% 
18,5 ˂ X ≤ 21 Sedang 38 41,8% 
21 ˂ X ≤ 23,5 Tinggi 21 23,1% 

23,5 ˂ X Sangat tinggi 6 6,6% 

 

Tabel 9. Norma Kategorisasi Skor Daya Juang 

Norma Kategorisasi Kategori Frekuensi Presentase 

X ≤ 66 Sangat rendah 5 5,5% 
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66  ˂ X ≤ 75 Rendah 22 24,2% 
75  ˂ X ≤ 85 Sedang 41 45,1% 
85 ˂ X ≤ 94 Tinggi 15 16,5% 

94  ˂ X Sangat tinggi 8 8,8% 
 

D I S K U S I  

Berdasarkan hasil analisis data, diketahui bahwa terdapat hubungan antara optimisme 

dengan daya juang pada remaja yatim dan atau piatu.  Pada hasil uji korelasi dilakukan dengan 

menggunakan Pearson product moment dan diperoleh nilai koefisien korelasi antara optimisme 

dengan daya juang adalah 0,740 dengan taraf signifikansi 0,000. Angka koefisien korelasi 

sebesar 0,740 menunjukkan bahwa kekuatan hubungan antara variabel optimisme dan 

variabel daya juang memiliki kekuatan hubungan yang kuat (Pallant, 2007). 

Hasil dari penelitian ini selaras dengan penelitian sebelumnya milik Utami & Karyanta dan 

Shabrina. Penelitian milik Utami & Karyanta yang dilakukan pada mahasiswa yang sedang 

mengerjakan skripsi. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang 

signifikan antara optimisme dan adversity quotient dengan korelasi tinggi (Utami, I. B. & 

Karyanta, N. A., 2014).  Penelitian milik Shabrina menunjukkan adanya hubungan yang 

signifikan antara optimisme dan adversity quotient pada remaja panti asuhan di Yogyakarta 

dengan hasil korelasi tinggi (Shabrina, 2018). 

Daya juang adalah ukuran bagaimana seseorang menanggapi kesulitan yang mencakup 

perubahan dan tantangan (Solis, D. B. & Lopez, E. R., 2015). Cara menyikapi situasi yang 

menyulitkan akan terkait dengan harapan yang dimiliki tiap individu saat dihadapkan dengan 

situasi tersebut. Pengharapan dan persepsi individu akan hal-hal baik yang ingin tercapai dan 

terjadi dalam hidup dikenal dengan istilah optimisme (Carver, C. S. & Scheier, M. F., 2012). 

Terdapat perbedaan yang signifikan antara remaja panti asuhan yang bersekolah dan tidak. 

Hasil menunjukkan jika remaja panti asuhan yang sedang mengenyam pendidikan memiliki 

adversity quotient yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan remaja panti asuhan yang tidak 

bersekolah (Shabrina, 2018). Salah satu faktor yang mempengaruhi adversity quotient pada 

individu adalah belajar (Stoltz, 2000). Selaras dengan penelitian ini, bahwa remaja yatim dan 

atau piatu yang sedang mengenyam pendidikan atau sedang belajar akan mempengaruhi daya 
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juang yang dimiliki, dibuktikan dengan data jika remaja yatim dan atau piatu yang memiliki 

skor daya juang yang sangat rendah hanya sebesar 6,6% pada skor daya juang. 

Hasil uji perbedaan menggunakan one sample t-tes mendapatkan hasil jika nilai mean 

difference tertinggi pada subjek piatu yaitu sebesar 83,10 pada variabel daya juang dan 20,70 

pada variabel optimisme. Kume (2015) mengungkapkan jika masyarakat masih memandang 

sebelah mata jika ayah yang menjadi orang tua tunggal tidak akan bisa menghasilkan efek yang 

positif bagi anak perempuannya, namun keterlibatan ayah menjadi hal yang penting dalam 

membangun hubungan sosial anak (Astuti, 2016). Algood (2012) pengasuhan seorang ayah 

tunggal mempunyai hubungan erat dengan kesejahteraan psikologis anak (Astuti, 2016). 

Kedekatan merupakan suatu aspek fundamental dari sebuah hubungan antara orang tua dan 

anak (Astuti, 2016). Dian (2012) sebagai orang tua tunggal, ayah akan memastikan tumbuh 

kembang anak berjalan dengan baik (Astuti, 2016). 

Pada subjek yatim yang kehilangan sosok ayah mendapatkan nilai mean difference lebih 

rendah daripada subjek piatu. Palkovits (2002) Keterlibatan ayah dapat diasosikan sebagai 

kesediaan anak untuk melakukan aktivitas, kepeduan terhadap sesama, dukungam dan 

mendapatkan rasa aman (Hidayati, 2011). Terdapat banyak kasus kenakalan remaja 

bersumber dari ketidakberfungsian keluarga (Hidayati, 2011). Menurut O’Neill (2002) hal yang 

cukup menghkhawatirkan terkait kondisi anak yang hidup tanpa ayah biologisnya akibat 

perceraian atau meninggal, didapatkan hasil jika 2,5 kali lebih sering merasa sedih dan 3,3 kali 

lebih rendah self esteemnya dibandingkan dengan anak-anak pada keluarga yang utuh 

(Yuliawati, 2007). Kehilangan ayah menjadikan berkurangnya rasa aman pada remaja 

(Hidayati, 2011). Sebagian besar individu tanpa ayah mengaku mengalami masalah emosi, 

namun adapula subjek yang merasa memiliki perubahan positif (Yuliawati, 2007). 

Pada subjek yatim piatu mendapatkan nilai mean terendah. Hal ini  dikarenakan  sudah  

tidak  lagi  mendapatkan rasa aman dari seorang ayah dan kasih sayang oleh ibu (Hidayati, 

2011). 

Sebuah penelitian tentunya tidak terlepas dari sebuah kekurangan ataupun keterbatasan 

dalam pelaksanaannya, begitupula pada penelitian ini. Berikut ini keterbatasan dalam 

penelitian. 
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1. Adaptasi alat ukur yang dilakukan terkadang memiliki pemaknaan yang berbeda pada  

tiap  subjek  penelitian, sehingga perlu penyesuaian kalimat pertanyaan pada subjek 

remaja. 

2. Penyebaran kuesioner secara online membuat peneliti tidak dapat memantau subjek 

secara langsung, sehingga kondisi responden selama pengisian kuesioner tidak dapat 

diketahui. 

3. Penyebaran kuesioner yang dilakukan kurang tersebar secara menyeluruh dan merata, 

sehingga data yang diperoleh terbilang sedikit pada beberapa daerah dan jumlah 

responden yang terbilang sedikit pada tiap daerah tidak dapat menjadi patokan tingkat 

optimisme dan daya juang remaja yatim dan atau piatu pada masing-masing daerah 

tersebut. 

4. Ada beberapa usia yang tidak turut menjadi responden dalam penelitian ini dikarenakan 

tidak adanya responden yang yang sesuai dengan kelompok usia tertentu. 

 

S I M P U L A N  

Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara optimisme 

dan daya juang pada remaja yatim dan atau piatu, dengan demikian hipotesis dalam penelitian 

ini diterima. Semakin tinggi optimisme maka akan semakin tinggi pula daya juang yang dimiliki 

remaja yatim dan atau piatu. Begitupun sebaliknya, semakin rendah optimisme maka semakin 

rendah juga daya juang yang dimiliki remaja yatim dan atau piatu. 

Saran untuk remaja yatim dan atau piatu, sebaiknya remaja yatim dan atau piatu dapat 

terbuka kepada orang terdekatnya, membiasakan diri untuk tidak mudah menyerah dan tetap 

memiliki semangat meskipun dihadapkan dengan situasi yang sulit. Saran untuk wali remaja 

yatim dan atau piatu seperti orang tua atau keluarga dekat, sebaiknya terus memberikan 

semangat dan dukungan kepada remaja yatim dan atau piatu saat sedang bersedih, wali juga 

dapat menjadi tempat bercerita ketika dihadapkan dengan permasalahan, sehingga wali dapat 

membantu untuk memecahkan permasalahan. Saran bagi lembaga panti asuhan, diharapkan 

memberikan dukungan yang dapat membangun optimisme dan daya juang untuk remaja yatim 

dan atau piatu, dapat berupa sesi bercerita bersama, sehingga remaja yatim dan atau piatu yang 
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tinggal di panti asuhan dapat bertukar cerita dengan teman-temannya ataupun dengan 

pengasuh. 

Saran untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk melakukan perbaikan dalam 

proses adaptasi alat ukur agar lebih sesuai dengan konteks penelitian yang ada. Penelitian 

selanjutnya sebaiknya menggunakan teknik sampling yang berbeda, jangka waktu yang 

digunakan dalam proses pengambilan data dapapt diperpanjang dan penyebaran kuesioner 

yang lebih meluas agar data yang didapatkan lebih bervariasi. 
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