
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Harga diri merupakan kehormatan individu terhadap dirinya sendiri. Harga 

diri juga merupakan salah satu aspek kepribadian yang mempunyai peranan 

penting clan berpengaruh besar terhadap tingkah laku individu. Begitu besar 

peranannya, sehingga untuk dapat memahami tingkah laku seseorang terlebih 

dahulu diketahui taraf harga diri yang dimiliki. Sementara menurut Brech (2002) 

sebenamya harga diri seseorang tidak dengan begitu saja terbentuk. Harga diri itu 

terbentuk bisa dari pengalaman hidup, mengembangkan sikap, keyakinan, cara 

herfikir dan berperilaku tertentu yang mereka rumuskan dalam bentuk kebiasaan 

rang sangat positif. Harga diri juga merupakan masalah penting dalam diri 

'&e-Seorang terutama dalam menentukan perilaku individu. Setiap individu 

membutuhkan penghargaan positif tentang dirinya yang dapat memberikan 

perasaan bahwa dirinya berhasil sekalipun individu tersebut memiliki kelemahan 

atau kegagalan (http://dialantiga.multiply.com, diakses pada 13 Mei 2010). 

Memiliki harga diri yang kuat berarti merasa cocok dengan kehidupan clan 

penuh keyakinan, yaitu mempunyai kompetensi clan sanggup mengatasi masalah 

kehidupan. Dalam proses pertumbuhan clan proses kehidupan, temyata tidak 

mudah dalam membentuk sikap diri yang positif. Karena setiap individu mungkin 

mempunyai panclangan yang tidak menyenangkan terhadap dirinya sendiri 

maupun karena pengaruh komentar teman, saudara, orang tua, atau pasangan 
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sendiri. Biasa juga individu merasa gagal, tidak dapat berbuat apa-apa, merasa 

tidak bertanggung jawab terhadap sesuatu yang harus dilakukan atau tidak biasa 

berkata jujur(http://orangtua.com/dowload/hargadiri diakses 1 0  Mei 2010) 

Seperti yang dikemukan oleh Tambunan (2001) harga diri mengadung arti 

suatu basil penilaian individu terhadap dirinya yang diungkapkan dalam sikap

sikap yang dapat bersifat positif dan negatif. Harga diri yang positif akan 

membangkitkan rasa percaya diri, penghargaan diri, rasa yakin akan kemampuan 

diri, rasa berguna serta rasa bahwa kehadirannya diperlukan di dunia ini. 

Disisi lain menurut Scott (2005) harga diri berarti merasa diri berharga dan 

mampu menghadapi tantangan hidup. Harga diri ini adalah inti sari darimana 

seseorang mengukur nilai dirinya dan merupakan batu terpenting dalam 

pembangunan fondasi jiwa seseorang. 

Psikolog Amerika Abraham Maslow, misalnya, memasukkan harga 

diri dalam hirarki kebutuhan. Menggambarkan dua bentuk yang berbeda dari 

harga diri: kebutuhan atas rasa hormat dari 9rang lain dan kebutuhan akan rasa 

honnat atau penghargaan atas diri sendiri (http://dialantiga.multiply.com, diakses 

23 Mei 2010) 

Respect dari orang lain memerlukan pengakuan, penerimaan, status, dan 

penghargaan, dan diyakini lebih rapuh dan mudah hilang dari penghargaan pada 

diri sendiri. Menurut Maslow, tanpa pemenuhan kebutuhan akan harga diri, 

individu akan terdorong untuk mencari itu dan tidak mampu tumbuh dan 

mencapai aktualisasi diri (http//.dialantiga.multiply.com, diakses 25 Mei 2010) 
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