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ABSTRAK 

Nisa Nuriyah Fajri (1126000100) : Pengaruh Penerimaan Diri terhadap Kebersyukuran 

pada Remaja Di Balai Perlindungan Sosial Asuhan Anak Subang. 

Latar belakang orang tua dan keluarga menyebabkan remaja tinggal di  panti asuhan. Salah 

satu lembaga tersebut adalah Balai Perlindungan Sosial Asuhan Anak (BPSAA) yang berada 

di Subang. Tentunya remaja melakukan penyesuaian untuk dapat tinggal di Balai 

Perlindungan Sosial Asuhan Anak Subang. Berdasarkan hasil wawancara bahwa ketika 

remaja harus tinggal di lembaga tersebut, remaja mencoba untuk menerima keadaannya 

dengan menikmati apa yang telah mereka dapatkan. 

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh penerimaan diri terhadap 

kebersyukuran pada remaja di Balai Perlindungan Sosial Asuhan Anak  (BPSAA) Subang. 

Dugaan awal yang diajukan dalam penelitian ini adalah terdapat pengaruh penerimaan diri 

terhadap kebersyukuran pada remaja pada lembaga tersebut. 

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif. Metode penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah kausal korelasional, dimana metode ini mencoba 

bertujuan untuk mencari tahu hubungan sebab akibat dari variabel satu ke variabel lain. Pada 

penelitian ini akan ditentukan sebuah persamaan regresi linear sederhana yang menyatakan 

pengaruh variabel bebas penerimaan diri terhadap variabel terikat kebersyukuran. 

Penelitian ini dilakukan di Balai Perlindungan Sosial Asuhan Anak Subang, yang melibatkan 

remaja di lembaga tersebut dari usia 13 – 18 tahun. Penelitian ini merupakan penelitian 

populasi dengan jumlah populasi sebanyak 90 remaja di Balai Perlindungan Sosial Asuhan 

Anak Subang. Teknik pengambilan data menggunakan kuesioner dengan skala yang 

diadaptasi dari Berger berdasarkan aspek-aspek penerimaan diri dari Sheerer (1954) dan 

skala yang disusun berdasarkan aspek-aspek kebersyukuran dari Watkin (2003). 

Dalam pengujian hipotesis diperoleh R square (��) sebesar 0, 472. Hal ini berarti terdapat 

kontribusi sebesar sebesar 47,2 % penerimaan diri terhadap kebersyukuran dan 52, 8% 

dipengaruhi oleh variabel-variabel diluar penerimaan diri. Dari hasil analisis regresi linear 

sederhana diperoleh persamaan regresi Y= 53, 90 + 0, 932X. Artinya, jika penerimaan diri 

meningkat 1 satuan maka kebersyukuran meningkat sebesar 0, 932. 
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