
 

 

ABSTRAK 

Della : Hubungan Sikap Syukur dengan Harga Diri pada Remaja di Kelas X SMA 

Muhammadiyah 4 Kota Bandung 

Penelitian ini berawal dari adanya fenomena ketidakmampuan remaja dalam 

mengekspresikan dirinya yang berakibat pada penilaian negatif terhadap diri sehingga harga diri 

mereka menjadi rendah. Penilaian terhadap diri menjadi hal penting untuk menentukan orientasi 

masa depan. Penilaian terhadap diri akan lebih bermakna jika remaja mensyukuri setiap potensi 

yang dimilikinya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat gambaran sikap syukur, harga 

diri serta untuk melihat hubungan antara sikap syukur dengan harga diri pada remaja di kelas X 

SMA Muhammadiyyah 4 Kota Bandung.  

Sikap syukur merupakan pengakuan terhadap nikmat Allah yang telah diberikan kepada 

manusia sebagai ungkapan terima kasih. Harga diri merupakan evaluasi yang dibuat oleh individu 

mengenai hal-hal yang berkaitan dengan dirinya yang diekspresikan melalui suatu bentuk 

penilaian setuju dan menunjukkan tingkat dimana individu yang mampu, penting dan berharga. 

Metode penelitian yang digunakan adalah deskrptif dengan analisis korelasi dan 

menggunakan pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan angket kuesioner 

yang dibagikan kepada 27 responden. Alat ukur yang digunakan ialah skala sikap syukur (18 item) 

dan skala harga diri (30 item) 

Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa, sikap syukur remaja kelas X memiliki kategori 

paling tinggi dengan presentase 82% sedangkan gambaran harga diri mereka memiliki presentase 

89% pada kategori tertinggi. Uji korelasi yang dihasilkan sebesar 0,273 menurut skala Gulford, 

yang artinya korelasi sangat kecil atau tidak ada korelasi dan uji signifikasi 0,168 dimana lebih 

besar dari 0,05 maka tidak terdapat hubungan yang signifikan antara sikap syukur dengan harga 

diri. Koefisien determinasi yang dihasilkan sebanyak 7,5% yang artinya 92,5% harga diri 

dipengaruhi oleh faktor lain seperti karakteristik pengasuhan, karakteristik subjek, riwayat awal 

dan hubungan orang tua dengan anak. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa gambaran sikap syukur dan harga diri pada 

remaja pada kategori tinggi. Dan hubungan antara sikap syukur dengan harga diri menghasilkan 

korelasi yang sangat kecil dan tidak signifikan. 
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