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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA  

 

A. Optimisme 

1. Pengertian Optimisme 

 Optimisme merupakan suatu keyakinan individu untuk 

mengharapkan hasil yang baik dari setiap usaha untuk mencapai tujuan 

yaitu kesuksesan di masa sekarang dan masadepan. (Cahyasari & Sakti, 

2014) mendefinisikan optimisme sebagai sikap individu yang  memiliki 

harapan-harapan positif walaupun sedang dalam kondisi yang tidak 

menyenangkan. Optimisme dapat membuat individu mengetahui apa 

yang diinginkan dan ingin cepat merubah diri agar dapat menyelesaikan 

masalah yang sedang dihadapi 

Menurut Seligmen (dalam Wini et al., 2020) optimisme merupakan 

pandangan menyeluruh, melihat sesuatu yang baik, berfikir positif. 

Individu yang optimis mampu menghasilkan sesuatu yang lebih baik dari 

yang lalu, tidak takut pada kegagalan dan mampu bangkit ketika 

mengalami kegagalan 

 Individu yang berpikir positif mampu memberikan dampak baik 

pada kesuksesan, menghasilkan individu untuk tetap optimisme, 

memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah dan menjauhkan diri 

dari perasaan takut akan kegagalan. Di samping itu, individu akan 

menyesuaikan diri dengan kenyataan, dan menjauhkan diri dari 
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penyesalan, frustrasi, dan hal-hal lain yang dapat menimbulkan perasaan 

tidak menyenangkan. (Nurindah et al., 2012) 

 Optimisme merupakan pengharapan yang cenderung stabil pada 

diri individu dalam memprediksi masa depan yang diperkirakan akan 

diperoleh hal-hal yang lebih baik (Augustiya et al., 2019). Optimisme 

juga merupakan pendorong yang kuat untuk mengatasi masalah  Dengan 

demikian dapat dinyatakan bahwa optimisme merupakan keyakinan 

individu tentang nilai positif yang akan terjadi pada masa yang akan 

datang, menganggap kejadian buruk yang dialami hanya bersifat 

sementara, sekaligus bisa menjadi pendorong ketika menghadapi suatu 

masalah (Prastisi & Helmi, 2018) 

 Berdasarkan uraian diatas maka dapat di simpulkan bahwa 

optimisme merupakan individu yang memiliki keyakinan untuk 

mengharapkan hasil yang baik dari setiap usaha untuk mencapai tujuan 

yaitu kesuksesan di masa sekarang dan masadepan  

2. Aspek-Aspek Optimisme 

 Adapun aspek- aspek optimisme (Suwarsi & Handayani, 2017) 

membagi 3 macam gaya penjelasan (explanatory style) untuk melihat 

optimisme, yaitu permanence, pervasiveness dan personalization. 

a. Permanent  

Cara pandang individu pada situasi yang baik maupun buruk 

yang berkaitan dengan masalah ketika menghadapi situasi yang tidak 

menyenangkan, individu yang optimis akan memandang situasi 
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tersebut bersifat sementara. Sebaliknya, peristiwa yang menyenangkan 

dipandang akan bertahan lama. 

b. Pervasiveness  

Dampak dari kondisi yang berbeda setiap masalah yang 

dihadapi dalam hidup. Individu yang optimis akan memandang situasi 

yang tidak menyenangkan sebagai sesuatu yang spesifik atau terjadi 

pada kondisi tersebut saja dan tidak mempengaruhi segala aktivitas. 

Pada situasi kedepan, memiliki keyakinan bahwa akan berhasil pada 

hal-hal yang lain. Sedangkan pada situasi yang menyenangkan, 

individu yang memiliki optimisme akan memandangnya sebagai 

sesuatu yang menyeluruh dan dapat terjadi pada segala situasi. 

c. Personalization 

Dalam menghadapi situasi yang  negatif maupun positif. 

Individu yang optimis akan memandang peristiwa tersebut bukan 

secara mutlak disebabkan oleh dirinya. Sedangkan ketika menghadapi 

situasi yang menyenangkan, individu yang optimis akan memandang 

bahwa hal tersebut terjadi karena usahanya. 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa di dalam 

aspek permanent individu yang optimis akan memandang 

permasalahan yang sedang dihadapi saat ini bersifat sementara  dan 

peristiwa yang menyenangkan dipandang akan bertahan lama. 

Kemudian aspek pervasiveness individu yang optimis memandang 

permasalahan yang dihadapi tidak mengganggu usaha yang dilakukan 
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dan yakin kedepannya akan membuahkan hasil yang baik. Kemudian 

aspek personalization individu yang optimis memandang 

permasalahan yang dihadapi saat ini bukan secara mutlak disebabkan 

oleh dirinya, indivdu yang optimis yakin ketika suatu saat berhasil 

memiliki anak individu tersebut yakin karena disebabkan oleh usaha 

nya.  

Menurut (Nurindah et al., 2012) mengemukakan aspek-aspek 

optimisme adalah:  

1) Memiliki pengendalian atas perasaan negatifnya 

2) Menganggap dirinya dapat memecahkan masalah  

3) Merasa dapat mengendalikan masa depan 

4) Selalu gembira bahkan ketika tidak bisa merasa bahagia 

5) Mampu menerima apa yang tidak dapat dirubah 

Berdasarkan uraian diatas dapat di simpulkan bahwa optimisme 

adalah mampu mengendalikan perasaan negatif, yakin dapat 

memecahkan permasalahan yang dihadapi 

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi optimisme  

Menurut (Nurtjahjanti & Ratnaningsih, 2011) menerangkan 

bahwa terdapat dua Faktor optimisme yaitu faktor egosentris dan 

faktor etnosentris. 

a. Egosentris / internal  
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merupakan sifat yang dimiliki oleh setiap individu berupa aspek 

kepribadian. Aspek kepribadian tiap individu memiliki keunikan 

tersendiri 

b. Etnosentris / Eksternal 

yaitu sifat-sifat yang dimiliki oleh suatu kelompok atau orang lain 

yang menjadi ciri khas dari kelompok atau jenis lain. Faktor 

etnosentris ini berupa keluarga, status sosial, jenis kelamin, agama 

dan kebudayaan. 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa faktor yang 

mempengaruhi optimisme ada egosentris dimana individu dapat 

memunculkan semangat di dalam dirinya sendiri, sedangkan faktor 

etnosentris individu mendapatkan optimisme yang di dapatkan dari 

pasangan, keluarga, maupun teman sehingga memunculkan rasa 

semangat yang lebih 

 Menurut (Putri et al., 2018) beberapa faktor yang mempengaruhi 

optimisme antara lain: 

a. Dukungan sosial 

  Individu yang memiliki optimis dipengaruhi oleh dukungan 

maupun semangat dari orang sekitar seperti pasangan, keluarga, 

dan teman. 

b. Kepercayaan diri 
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  Individu yang optimis akan memiliki percaya diri yang 

sangat tinggi dalam mewujudkan apa yang diinginkan seperti 

melakukan usaha-usaha agar membuahkan hasil yang di inginkan  

c. Pengalaman orang lain 

  Individu yang optimis memandang bahwa masalah yang 

sedang di alami bukan hanya pada dirinya, tetapi banyak orang lain 

yang mengalaminya juga dan berhasil  

d.  Religiusitas,  

  individu yang optimis tidak lupa dalam melibatkan Allah 

disetiap usahanya 

  Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan, bahwa 

faktor-faktor yang mempengaruhi optimisme diantaranya egosentris, 

etnosentris, dukungan sosial dimana pasangan, keluarga, maupun 

teman mendukung dan memberikan saran serta support , kemudian 

ada kepercayaan diri dimana individu yang optimis akan memiliki 

percaya diri yang sangat tinggi dalam mewujudkan apa yang 

diinginkan dengan melakukan usaha. Kemudian pengalaman orang 

lain masalah yang sedang di alami bukan hanya pada dirinya, tetapi 

banyak orang lain yang mengalaminya juga dan berhasil  

4. Ciri-ciri Optimisme 

Menurut (Suseno, 2013) Orang yang optimis memiliki ciri-ciri ada 6 

(enam), yaitu : 

a. Memiliki visi pribadi 
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Visi pribadi seseorang dapat memiliki semangat untuk menjalani 

kehidupan tanpa harus mengeluh ataupun merenungi apa yang 

telah terjadi dan apa yang akan terjadi dimasa depan. Dengan visi 

pribadi, individu akan mempunyai tenaga penggerak untuk 

membuat kehidupan menjadi dinamis dan berusaha untuk 

mewujudkan keinginannya. Artinya, akan muncul harapan bahwa 

apa yang akan dilakukan itu membuahkan hasil. 

b. Bertindak kongkret.  

Orang yang optimis tidak akan pernah merasa puas jika yang 

diinginkan cuma sebatas kata-kata. Artinya, mempunyai keinginan 

untuk melakukan suatu tindakan konkret. Mereka secara riil dapat 

menghadapi tantangan yang mungkin dapat timbul. 

c. Berpikir realistis.  

Seorang optimis akan selalu menggunakan pemikiran yang realistis 

dan rasional dalam menghadapi persoalan. Jika ingin menanamkan 

optimisme, maka individu harus membuang jauh-jauh perasaan dan 

emosi (feeling) yang tidak ada dasarnya.  

d. Menjalin hubungan sosial 

Kehidupan sosial pada dasarnya dapat dijadikan sebagai salah satu 

cara mengukur ataupun menilai sejauh mana seseorang mampu 

menjadikan orang di sekitarnya sebagai partner di dalam menjalani 

hidup. Orang yang optimis tidak akan merasa terancam oleh 

kehadiran orang-orang di sekitar. Seorang yang optimis akan 
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menilai bahwa menjalin hubungan sosial akan membuat seseorang 

merasa dikuatkan, karena merasa punya banyak teman dan sahabat 

yang akan membantu 

e. Berpikir proaktif. 

Seseorang harus berani melakukan antisipasi sebelum suatu 

persoalan muncul, sehingga dituntut memiliki analisis yang tinggi.  

f. Berani melakukan trial and error 

Dengan optimisme, kegagalan yang terjadi akan dipahami sebagai 

hal yang wajar, bahkan tertantang dan menganggap kegagalan 

sebagai pemicu untuk kembali bangkit 

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik simpulan bahwa ciri-ciri 

orang optimis adalah memiliki visi pribadi, bertindak kongkret, berpikir 

realistis, menjalin hubungan sosial, berpikir proaktif dan berani melakukan 

trial and error. Orang yang mempunyai rasa optimis yang besar akan lebih 

siap dalam menghadapi masa depannya karena merasa lebih mampu dalam 

memecahkan permasalahan - permasalahan yang dihadapi dengan 

ketekunan dan kemampuan berpikir dan sikap tidak mudah menyerah 

maupun putus asa. 

 

B. Pasangan Suami Isteri  

1. Pengertian Pasangan Suami dan Isteri 

Allah menciptakan dan membentuk dua insani yang disebut laki-laki 

dan perempuan keduanya di ciptakan allah untuk saling melengkapi 
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perbedaan diantara mereka dalam satu  ikatan hubungan yang intim. Allah 

menghendaki adanya keintiman antara suami dan isteri, sehingga 

keseluruhan kebutuhan fisik dan emosional mereka dapat di penuhi dalam 

hubungan itu. Jika mereka telah dipersatukan dalam pernikahan maka 

seorang laki-laki akan disebut suami dari isterinya, dan seorang perempuan 

akan disebut isteri dari suaminya (Agus Suryo Jarot Yudhono, 2019) 

Menurut (Hutapea, 2017) ikatan antara suami dan isteri, yang 

bertujuan membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, perkawinan akan 

membentuk masyarakat dengan unit keluarga yang stabil, yang dapat 

mengabadikan norma-norma sosial karena melalui keluarga kepada anak-

anak akan diberi warisan maupun aturan dan harapan dari orangtua. 

Menurut (Ajrin, 2017) laki-laki dan perempuan dipastikan menikah 

dan mempunyai anak, bahkan diantara mereka memiliki belasan anak. Hal 

tersebut dikuatkan dimana pernikahan dan pemilikan anak (kelahiran anak) 

merupakan bagian rencana Tuhan bagi manusia. Perkawinan bertujuan 

untuk membentuk rumah tangga, memiliki anak dan merawatnya, hal 

tersebut dipertimbangkan sebagai tujuan pemenuhan kebutuhan hidup.  

Dari beberapa pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa 

pasangan suami istri adalah dua insan yang di ciptakan allah untuk saling 

melengkapi perbedaan diantara mereka dalam satu  ikatan hubungan yang 

intim, membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, perkawinan akan 

membentuk masyarakat dengan unit keluarga yang stabil. Tujuan 

perkawinan untuk memiliki anak dan merawatnya 
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2. Peran Suami dan Istri  

 Adapun Peran pasangan suami dan isteri menurut (Lestari, 2015) 

yaitu :  

a. Peran Suami  

1) kepala keluarga yang bertugas  mencari nafkah untuk memenuhi 

kebutuhan sandang, pangan dan papan.  

2) Sebagai suami juga harus berperan untuk mengayomi atau 

membimbing istri agar selalu tetap berada di jalan yang benar.  

3) Selain menjadi rekan yang baik untuk istri, suami juga dapat 

membantu meringankan tugas istri, seperti mengajak anak-anak 

bermain atau berekreasi serta memberikan waktu-waktu luang yang 

berkualitas untuk anak di sela-sela kesibukan suami dalam mencari 

nafkah. 

b. Peran Istri  

1) istri juga mempunyai peran yang sangat penting, yaitu sebagai 

pendamping suami di setiap saat dan ibu yang siap menjaga dan 

membimbing anak-anaknya.  

2) Sama seperti suami, istri juga berperan sebagai mitra atau rekan yang 

baik dan menyenangkan bagi pasangan hidupnya.  

3) Istri dapat diajak untuk berdiskusi mengenai berbagai macam 

permasalahan yang terjadi dan juga berbincang tentang hal-hal yang 

ringan.  
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 Dari uraian diatas yang menyatakan tentang peranan seorang suami 

dan istri dapat ditarik sebuah kesimpulan mengenai peran yang harus 

dilakukan sebagai suami yaitu sebagai mitra atau rekan yang baik dan 

menyenangkan bagi pasangan hidupnya dan menjadi ibu yang menjaga 

dan membimbing anaknya, serta suami yang memberi waktu luang 

berkualitas untuk anak 

 

C. Untuk memiliki anak  

1. Untuk memiliki anak  

Hubungan percintaan akan dikatakan ideal apabila dalam hubungan 

itu memiliki ketiga komponen cinta tersebut. komponen cinta intimacy 

atau keintiman. Intimacy merupakan elemen emosional dimana terdapat 

perasaan yang menujukkan adanya kedekatan, keterikatan, dan keterkaitan 

secara emosional kepada pasangan. Pernikahan merupakan hubungan pria 

dan wanita yang diakui secara sosial, yang ditujukan untuk melegalkan 

hubungan seksual, menglegitimasi membesarkan anak, dan membangun 

pembagian peran di antara sesama pasangan suami dan isteri 

(Soetjiningsih, 2017). 

 Infertilitas adalah suatu kondisi dimana pasangan suami istri belum 

mampu memiliki anak walaupun sudah melakukan hubungan seksual 

sebanyak 2-3 kali seminggu dalam kurun waktu 1 tahun (Trisnawati et al., 

2015) 
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 Menurut (Hidayah & Hadjam, 2006) isteri kerap kali mendapatkan 

stigmatisasi bahwa isteri merupakan pihak yang pertama dan seringkali 

disuruh untuk memeriksakan diri ke dokter dan apabila dalam suatu 

pernikahan belum juga dikaruniai anak dapat memicu terjadinya 

perceraian 

 Anak merupakan bagian dari generasi muda sebagai salah satu 

sumber daya manusia yang berpotensi menjadi penerus cita-cita dan 

perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri 

dan sifat khusus, dan memerlukan pembinaan, perlindungan dalam rangka 

menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial. Anak 

merupakan amanah dari Tuhan yang harus dijaga dengan sebaik-baiknya. 

Karena statusnya masih dalam proses pertumbuhan, secara fisik dan 

mental, anak masih sangat membutuhkan dukungan dan bantuan orang 

dewasa. (Rumtianing, 2016) 

 Anak merupakan harta yang tidak dapat dinilai harganya, tidak 

hanya dilihat dari perspektif sosial, budaya, ekonomi, politik dan hukum 

tetapi juga dalam perspektif keberlanjutan sebuah generasi keluarga, suku, 

trah, maupun bangsa. Mengingat pentingnya status dan posisi anak 

tersebut, anak dapat bermakna sosial (kehormatan, harkat, martabat 

keluarga tergantung pada sikap dan perilaku anak (Prajnaparamita, 2018) 

 Dari hasil pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa belum 

dikaruniai anak atau infertitilitas adalah pasangan suami isteri yang sudah 
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menikah namun belum juga memiliki keturunan yang dapat di sebabkan 

oleh ketidakproduktifan pria maupun wanitanya.  

2. Faktor Penyebab belum memiliki Anak 

Menurut (Anggraini & Damayanti, 2018) ada beberapa faktor 

penyebab belum dikaruniai anak yaitu : 

a. Usia   

 Kesuburan perempuan, secara bertahap akan mulai turun pada 

sekitar usia 32 tahun. Setelah berusia 35 tahun, penurunan itu akan 

semakin cepat. Risiko keguguran dan kelainan genetik pada anak juga 

mulai meningkat setelah usia 35 tahun. Selama wanita tersebut masih 

dalam masa reproduksi yang berarti mengalami haid yang teratur, 

kemungkinan masih bisa hamil, akan tetapi seiring berjalannya usia 

maka kemampuan indung telur untuk menghasilkan sel telur akan 

mengalami keturunan jika sudah menginjak usia 35 tahun. 

b. Infeksi pelvis 

 Perempuan dengan endometriosis lebih sulit hamil seperti 

perlengketan pelvis menghambat pergerakan telur ke tuba falopi, 

Peradangan pada pelvis yang disebabkan oleh endometriosis 

merangsang produksi sel-sel yang menyerang sperma dan 

memperpendek masa hidupnya, penyakit ini tidak bisa sembuh, tapi 

kalau dbiarkan itu akan membesar 
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c. Merokok  

 Hal ini sesuai dijelaskan bahwa kebiasaan merokok dapat 

menurunkan kesuburan terutama pada wanita. Setidaknya 60% wanita 

perokok mengalami infertilitas. Ini dipengaruhi oleh jumlah rokok 

yang di hisap per hari, menghisap rokok kurang dari 20 batang per hari 

akan menurunkan kesuburan hingga 25%.  

 Penyebab gangguan sistem reproduksi pria menurut (Idris & Hartamto, 

2014) yaitu : 

a. Sperma terganggu, individu yang mengalami gangguan seperti 

sperma nya sedikit sehingga mengurangi kemungkinan untuk dapat 

membuahi sel telur pasangan  

b. Sistem sperma yang terhambat, individu yang mengalami sperma 

encer  

c. Kondisi kesehatan dan lingkungan sekitar , individu yang memiliki 

gaya hidup yang tidak sehat seperti merokok, minum alcohol, 

kelebihan berat badan 

d. Ataupun beberapa logam yang berat, seperti individu yang bekerja 

di radiologi dan terpapar sinar radiasi atau individu yang sering 

bekerja dengan laptop diletakan di atas paha dapat menyebabkan 

gangguan pada reproduksi. 

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan, bahwa 

penyebab belum dikaruniai anak disebabkan karena faktor usia, infeksi 

pelvis, sperma, merokok  
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3.  Klasifikasi Untuk Memiliki Anak  

Menurut (Pasaribu et al., n.d.) belum dikaruniai anak dapat di 

golongkan menjadi dua jenis yaitu primer dan sekunder: 

a. Infertilitas primer  

 Merupakan pasangan suami isteri yang mengalami kegagalan 

untuk memperoleh kehamilan setelah 12 bulan atau lebih menikah dan 

melakukan hubungan seksual minimal 2-3 kali seminggu secara teratur 

tanpa menggunakan alat kontrasepsi.  

b. Infertilitas Sekunder  

 Merupakan seorang wanita yang telah berkeluarga sudah pernah 

mengalami kehamilan akan tetapi tidak berhasil hamil lagi setelah 

melakukan hubugan seksual secara teratur tanpa menggunakan alat 

kontrasepsi selama 1 tahun. 

4. Makna kehadiran anak dalam keluarga 

Kehadiran anak dalam pernikahan juga dapat menghilangkan rasa 

sepi, bosan dan stress orangtua dengan hadirnya anak dalam kehidupan 

pernikahan akan mempunyai rasa tanggung jawab baru untuk sang anak. 

(Mardiyan & Kustanti, 2016) 

 

D. Dinamika Psikologis Dari Optimisme Pada Pasangan Suami Isteri Untuk 

Memiliki Anak 

Dalam mengkaji suatu dinamika, khususnya dinamika psikologis 

maka akan lebih baik apabila melihat secara holistik. Berikut akan peneliti 

Optimisme pada Pasangan…, Fallyh Yandia Ambarwangi, Fakultas Psikologi UMP, 2021



24 
 

 
 

paparkan bagaimana dinamika psikologis pada optimisme pasangan suami 

isteri untuk memiliki anak 

Setiap pasangan pasti memiliki keinginan untuk mendapatkan 

keturunan yang nantinya akan menjadi penerus di dalam keluarga.  Rasa 

optimisme untuk meyakinkan diri akan terjadi suatu hal yang baik di masa 

yang akan datang. Salah satunya dalam optimisme agar di karuniai anak.  

Rasa optimisme yang dilalui oleh pasangan yang sudah menikah dan belum 

dikaruniai anak sangat tepat untuk dilalui bersama dan tetap berusaha, saling 

mensupport satu sama lain agar dapat menjalankan kehidupannya dengan 

pandangan yang baik dan positif. Dari pertanyaan diatas peneliti tertarik 

untuk membuat sebuah penelitian mengenai optimisme pada pasangan suami 

isteri dengan judul “ Optimisme pada pasangan suami isteri untuk memiliki 

anak”. 

 

E. Kerangka Berfikir 

 Menikah merupakan fase siklus kehidupan dalam manusia. Dengan 

dilaksanakannya pernikahan yaitu untuk mengembangkan keturunan. 

Demikian pula pada pasangan suami isteri yang sudah menikah tetapi belum 

dikaruniai anak. optimisme untuk memiliki anak tentunya didasari oleh 

beberapa hal seperti permanent, perfasiveness, dan personalization yang ada 

dalam aspek optimisme dan faktor dari optimisme yaitu internal dan 

eksternal. Berdasarkan uraian tersebut, dapat digambarkan dalam skema : 
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Gambar 1. Kerangka Berpikir 

 

F. Pertanyaan Penelitian 

Pertanyaan dalam penelitian ini adalah bagaimana optimisme pada 

pasangan suami isteri untuk dikaruniai anak 

 

Optimisme pasangan suami isteri 

Untuk memiliki anak  

Aspek Optimisme : 

a. Permanent 

b.  Pervasiveness 

c. Personalization 

Faktor Optimisme :  

a. Internal (etnosentris) 

b. Eksternal (egosentris) 
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