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PENGARUH INTERVENSI SELF-AFFIRMATION DAN 
GRATITUDE TERHADAP HAPPINESS MAHASISWA 

AKUNTANSI: SEBUAH STUDI EKSPERIMENTAL ONLINE 
 

 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai 
pengaruh intervensi self-affirmation dan gratitude berdasarkan 
pendekatan positive psychologi terhadap happiness mahasiswa 
akuntansi. Oxford Happiness Questionnaire (OHQ) digunakan untuk 
mengukur happiness. Desain penelitian yang digunakan adalah desain 
quasi-experiment dengan pretest dan post-test dalam studi 
eksperimental berbasis online. Kegiatan menulis reflektif tentang self-
affirmation dan gratitude diadakan sebagai aktivitas intervensi. Peserta 
sejumlah 112 mahasiswa dibagi menjadi dua kelompok treatment dan 
satu kelompok kontrol, dengan jumlah akhir 11 peserta mengikuti 
penelitian. Data eksperimen dianalisis berdasarkan uji related paired 
sample t-test dan one-way ANOVA. Hasil penelitian menunjukkan 
intervensi self-affirmation dan gratitude secara statistis berpengaruh 
signifikan terhadap happiness, dengan tingkat happiness pada kelompok 
intervensi self-affirmation dan gratitude yang lebih tinggi dibandikan 
dengan kelompok kontrol. 

Kata kunci: self-affirmation, gratitude, happiness, mahasiswa 
akuntansi 

Abstract 

This study aimed to obtain empirical evidence regarding the effect of 
self-affirmation and gratitude intervention, based on the positive 
psychology approach, on the happiness of accounting students. Oxford 
Happiness Questionnaire was implemented to measure happiness. The 
research design utilized is quasi-experiment with pretest and post-test 
in an online-based experimental study. Reflective writing activities on 
self-interest and gratitude were held as the interventions. The 112 
participants were divided into two treatments and one control group, 
with the final 112 participants joining the study. The experimental data 
were analyzed based on the related paired sample t-test testing and 
one-way ANOVA. The results showed the self-affirmation and gratitude 
intervention statistically significantly affected happiness, with 
happiness in the self-affirmation and gratitude higher than in the 
control group. 

Keywords: self-affirmation, gratitude, happiness, accounting students 
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BAB 1 PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Happiness atau kebahagiaan merupakan hal yang penting bagi 

kesejahteraan seseorang karena mendorong pencapaian tujuan, 

memfasilitasi interaksi antar personal, dan meningkatkan kesehatan fisik 

dan emosional (Lyubomirsky et al., 2005; Nelson & Lyubomirsky, 2014; 

Seligman et al., 2005). Konsep happiness kebanyakan digunakan dalam 

kaitan dengan pengalaman emosional yang menyenangkan serta dalam 

penilaian keberhasilan hidup atau capaian kualitas hidup (Feldman, 

2010). Walaupun demikian, Kahriz et al. (2020) berargumen dengan 

membuat happiness sebagai bentuk keberhasilan dan kualitas hidup, 

banyak orang yang mengalami tantangan dalam merasakan adanya 

happiness dalam berbagai aspek kehidupan.  

Salah satu aspek kehidupan yang tidak dapat dilepaskan dari 

happiness berkaitan dengan peran seseorang dalam profesi yang dijalani. 

Hal tersebut, secara umum disebabkan happiness dalam kehidupan 

profesional merupakan faktor yang memengaruhi kinerja para 

profesional dalam menjalankan tugas (Adnan Bataineh, 2019), 

sedangkan menjalan suatu profesi dapat menimbulkan tekanan kerja, 

seperti stres maupun burnout (Mete et al., 2014; Smith et al., 2017). 

Salah satu profesi yang memegang peran penting dalam berbagai bidang 

serta menghadapi tantangan adalah profesi akuntan. 

Secara umum kehadiran akuntan memegang peranan penting 

untuk membantu individu maupun entitas bisnis dalam dunia usaha 

untuk membuat berbagai keputusan bisnis (Needles et al., 2013; 

Weygandt et al., 2018). Lebih lanjut, perubahan dunia bisnis dan 

perkembangan teknologi pemegang peran kunci yang menyajikan 

informasi bagi para pemangku kepentingan untuk membuat keputusan-
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keputusan penting. Kondisi kelelahan dan stres dalam kompetisi bisnis 

yang makin ketat, membuat para pelaku usaha sangat mengharapkan 

kehadiran sosok akuntan yang memberi pengharapan dan optimisme, 

terutama dalam menghadapi berbagai perubahan. Bagi akuntan pun 

dalam perubahan yang cepat, kompleks dan terus menerus tantangan 

harus dihadapi, Yasseen et al. (2019) menyatakan akuntan perlu untuk 

senantiasa mengikuti tantangan perkembangan agar tetap relevan 

dengan tuntutan profesi. Dalam proses untuk senantiasa siap 

menghadapi perubahan akuntan dapat menghadapi masalah psikologis.  

Akuntansi pada dasarnya didominasi oleh pandangan tujuan 

bisnis yang berfokus pada profit sebagai happiness.Lamberton (2015) 

berargumen bahwa akuntansi tidak dapat menjadi alat untuk mencapai 

happiness karena tidak menyajikan realita serta pandangan wajar 

tentang realitas objektif Hal tersebut dapat menjadi penghalang bagi 

akuntan untuk mencapai happiness secara utuh karena terdapat konflik 

antara sifat serta tujuan keberadaan akuntan (Lamberton, 2015) 

Kemudian, Dewantari et al. (2020) menyatakan bahwa dibutuhkan 

kebebasan atau freedom untuk memaknai happiness karena dalam 

konteks profit terdapat tekanan bagi akuntan dalam melakukan 

pekerjaannya. Dengan adanya kontradiksi dan tekanan tersebut, salah 

satu masalah yang dihadapi akuntan adalah munculnya job burnout, 

suatu tingkat kelelahan yang membuat akuntan tidak dapat 

mempertahankan intensitas kerja yang bermakna (Guthrie & Jones III, 

2012). Oleh karenanya, dukungan psikologis, baik secara individual 

maupun organisasional, dalam menghadapi situasi dan kondisi sulit 

merupakan hal yang penting bagi profesi akuntan (Humborstad & 

Dysvik, 2016). Tantangan profesi akuntan yang demikian menunjukkan 

pentingnya bagi para calon akuntan, dalam hal ini mahasiswa Akuntansi, 

untuk memiliki karakter yang kuat sebagai salah satu kompetensi 

pribadi, sehingga fokus tidak berpusat pada akuntan tetapi juga bagi para 

calon akuntan. Penelitian terdahulu lebih banyak menyasar happiness 
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pada populasi akuntan (Dewantari et al., 2020; Lamberton, 2015; Rajesh, 

2021) sementara kajian yang menggunakan mahasiswa sebagai fokus 

perhatian di bidang akuntansi menjadi population gap yang tidak kalah 

pentingnya untuk dikaji. Dengan demikian pada saat menjalankan 

profesinya, para akuntan juga calon akuntan diharapkan mampu 

menghadirkan dan mencapai kebahagiaan, dapat mendukung 

ketercapaian tujuan, sehingga mampu beradaptasi terhadap masalah 

psikologis dengan baik.  

Keberadaan seseorang sebagai mahasiswa Akuntansi tidak dapat 

dilepaskan dari dasar perkembangan kehidupan yang dilalui. Salah satu 

tahapan perkembangan dalam kehidupan seseorang berada pada masa 

dewasa awal, ketika perubahan dari remaja menjadi dewasa dimulai 

(Santrock, 2011). Kemudian dalam masa dewasa awal ini, termasuk di 

dalamnya masa ketika seseorang masuk dalam proses menetapkan 

langkah besar dalam kehidupan yaitu melanjutkan pendidikan ke jenjang 

perguruan tinggi dan menjadi mahasiswa. Pada masa menjalani jenjang 

pendidikan tinggi, seperti di universitas, Stallman (2010) menyatakan 

bahwa mahasiswa memiliki kecenderungan untuk mengalami tekanan 

psikologis yang lebih tinggi dibandingkan populasi pada umumnya. Salah 

satu penyebab munculnya tekanan psikologis serta stress bagi mahasiswa 

muncul dari tekanan untuk mendapatkan capaian akademis tinggi (Talib 

& Zia-ur-Rehman, 2012).  

Tekanan psikologis tinggi yang berasal dari tekanan untuk 

mencapai keberhasilan akademis, sehingga keadaan psikologis seorang 

mahasiswa dapat dipengaruhi oleh tekanan tersebut. Sebagaimana telah 

dijelaskan pada bagian awal salah satu keadaan psikologis yang penting 

adalah pencapaian happiness, termasuk sebagai suatu hal yang dapat 

diperoleh seorang mahasiswa sebagai bagian dari keberhasilan hidup. 

Mahasiswa Akuntansi pada Program Studi (Prodi) S1 Akuntansi, 

Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB), Universitas Kristen Satya Wacana 
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(UKSW) memiliki tekanan dalam proses pembelajaran yang lebih tinggi. 

Sebagai Prodi dengan Akreditasi Unggul, dalam hal akademik mahasiswa 

dituntut untuk memiliki Indeks Prestasi tinggi dan terlibat dalam 

aktivitas penelitian dengan target publikasi hasil penelitian. Sedangkan, 

dalam hal non-akademik mahasiswa dituntut untuk mengikuti kegiatan 

keorgasinasian dan pengabdian masyarakat. Oleh karenanya, penting 

bagi mahasiswa untuk memiliki kemampuan untuk mengetahui 

pencapaian happiness dapat ditingkatkan melalui tindakan atau aktivitas 

yang dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih lanjut 

aktivitas-aktivitas tersebut dapat menjadi bagian pengelolaan tekanan 

psikologis bagi seorang mahasiswa. Hal ini menjadi penting tidak hanya 

untuk mampu menjalani tugas sebagai mahasiswa, tetapi juga sebagai 

dasar untuk menjalankan profesi akuntan di masa depan. 

Dalam konteks penilaian keberhasilan hidup, happiness seorang 

mahasiswa dipengaruhi oleh berbagai hal. Bum dan Joen (2016) 

menemukan bahwa dukungan sosial dari orang tua, dosen, dan teman 

sebaya merupakan salah satu faktor yang memengaruhi kebahagiaan 

seorang mahasiswa. Akan tetapi, Bum dan Joen juga menyatakan bahwa 

dukungan tersebut tidak selalu tersedia bagi seorang mahasiswa di 

universitas, seperti adanya fasilitas konseling bagi mahasiswa. Dengan 

demikian, terdapat suatu kemungkinan bahwa seorang mahasiswa 

membutuhkan bantuan mendapatkan kebahagian dalam kehidupannya 

di perguruan tinggi dan Program Studi penyelenggara pendidikan 

memiliki peran penting. Program Studi Akuntansi yang kemudian 

berperan sebagai fasilitator bagi mahasiswa. 

Situasi ini terutama dihadapi oleh mahasiswa ketika tekanan 

untuk mencapai keberhasilan akademik mulai disertai dengan adanya 

tekanan untuk menyelesaikan studi. Happiness menjadi sesuatu yang 

diharapkan dan diinginkan, tetapi bisa jadi seseorang tidak tahu 

bagaimana cara untuk menjadi bahagia (Kahriz et al., 2020). Oleh 
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karenanya, upaya untuk dapat membuat mahasiswa menyadari 

pencapaian happiness bagi seorang mahasiswa juga merupakan hal yang 

penting dan dapat berkontribusi bagi keberhasilannya. Program Studi 

Akuntansi sebagai penyelenggara pendidikan di bidang ini berperan 

penting dan terlibat dalam pencapaian happiness mahasiswa, baik 

selama masa studi, maupun dalam menjalankan profesi akuntan di masa 

depan. Atas dasar tersebut, muncul kesadaran arti penting aktivitas atau 

kegiatan yang dapat membangun pencapaian happiness mahasiswa.  

Seligman (2000) menyatakan bahwa pada dasarnya psikologi 

bukan hanya studi tentang patologi, kelemahan maupun kerusakan 

mental, tetapi juga studi tentang kekuatan dan virtue. Oleh karenanya 

muncul pergerakan terapi self-help melalui positive psychology yang 

berfokus pada tingkat subjektif individual, yaitu tentang penghargaan 

atas pengalaman-pengalaman subjektif, meliputi well-being, 

contentment dan satisfaction dalam masa lalu, hope dan optimsm akan 

masa depan, kemudian flow dan happiness di masa kini (Seligman 

2000).  Seligman (2002) berargumen bahwa pendekatan positive 

psychology berfokus pada tindakan preventif untuk mencegah masalah-

masalah psikologis dengan menekankan pada kekuatan yang dimiliki 

oleh manusia. Secara umum, psikologi klinis bertujuan untuk mengatasi 

masalah kesehatan mental dan menerapkan teori dan bukti yang ada ke 

dalam praktik. Sebaliknya, positive psychology berfungsi untuk 

meningkatkan wellbeing dan happiness, terlepas dari ada atau tidaknya 

kondisi kesehatan mental tertentu (Steffen et al., 2015). Lebih lanjut, 

suatu pendekatan psikologis positive psychology semakin berkembang 

sebagai dasar intervensi yang ditujukan untuk meningkatkan happiness 

individu (Parks & Schueller, 2014). Atas dasar tersebut, penelitian ini 

berargumen bahwa positive psychology dapat dijadikan sebagai dasar 

untuk membuat suatu aktivitas atau tindakan sebagai intervensi 

psikologis yang dapat meningkatkan happiness mahasiswa.  
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Intervensi positive psychology diterapkan dalam berbagai 

bentuk. dan penekanan character strength dan vertues Baranov, 

Haushover, dan Jang (2020) menemukan intervensi light-touch dan low-

cost positive psychology dapat meningkatkan psychological well-being 

yang diukur dengan menggunakan happiness atau kebahagiaan. Salah 

satu intervensi yang dilaksanakan oleh Baranov et al. adalah intervensi 

self-affirmation. Kemudian Gabana et al. (2019) dengan intervensi 

gratitude, menyatakan bahwa intervensi ini memengaruhi happiness. 

Atas dasar tersebut, penelitian ini dikembangkan dalam bentuk 

eksperimen dengan menggunakan intervensi self-affirmation dan 

gratitude sebagai suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh mahasiswa 

untuk memengaruhi happiness. Penelitian dilaksanakan bagi mahasiswa 

Akuntansi di Program Studi (Prodi) Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan 

Bisnis (FEB), Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW), yang 

merupakan para calon profesional di bidang akuntansi pada masa 

mendatang. Dengan demikian, kebaruan penelitian terletak pada 

kontribusi metodologis dengan penggunaan desain penelitian quasi 

experiment yang dilaksanakan secara online dan berfokus pada 

mahasiswa Akuntansi yang di masa depan akan berprofesi di bidang 

akuntansi. 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah intervensi self-affirmation dan gratitude memengaruhi 

happiness mahasiswa Akuntansi? 

2. Apakah terdapat perbedaan peningkatan happiness antar kedua 

kelompok intervensi dan dengan kelompok kontrol?  
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk membuktikan pengaruh intervensi yang merupakan bentuk 

penerapan pendekatan positive psychology, yaitu intervensi self-

affirmation dan gratitude terhadap happiness terhadap happiness 

mahasiswa, terutama mahasiswa Akuntansi. 

2. Untuk mendeskripsikan perbedaan peningkatan happining antar 

kedua intervensi dan kelompok kontrol.  

1.4 Manfaat Penelitian 

Bagi mahasiswa Prodi S1 Akuntansi, FEB UKSW, penelitian ini 

dapat menjadi pengalaman untuk menghadapi berbagai tantangan dalam 

menjalankan tugas sebagai mahasiswa dan sebagai profesional di bidang 

akuntansi di masa depan. Selanjutnya, penelitian bermanfaat untuk 

memberikan pengalaman bagi mahasiswa tentang aktivitas atau kegiatan 

yang dapat meningkatkan happiness, pada masa sekarang yang juga 

dapat bermanfaat bagi masa mendatang. Bagi Prodi S1 Akuntansi, FEB 

UKSW, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan untuk 

mengembangkan pelatihan yang dapat memberikan penguatan 

psikologis bagi para mahasiswa, sehingga mahasiswa juga terbentuk 

sebagai profesional yang secara psikologis andal.  

Bagi pengembangan keilmuan, penelitian ini berkontribusi untuk 

mendapatkan bukti empiris tentang penerapan intervensi self-

affirmation dan gratitude, sebagai salah satu bentuk light touch positive 

psychology dapat digunakan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan 

happiness mahasiswa. Lebih lanjut, intervensi light tough positive 

psychology ini dapat dijadikan sebagai suatu bentuk tindakan yang 

diharapkan dapat diterapkan oleh mahasiswa untuk meningkatkan 

happiness tidak hanya pada masa sekarang, tetapi juga pada masa 



 

8 
 

mendatang saat menjalankan berbagai profesi. Kemudian hasil penelitian 

ini dapat berkontribusi untuk membentuk suatu aktivitas psikologi 

terapan yang dapat dilakukan dalam konteks bidang akuntansi dan 

profesi akuntan.   
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BAB II KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Happiness 

Happiness atau kebahagiaan merupakan suatu konsep yang oleh 

Feldman (2010) dijelaskan sebagai kesukaan – joy – atau kesenangan – 

pleasure – yang dialami oleh seseorang. Selain itu, kebahagiaan juga 

dapat dipahami dalam konteks capaian serta keberhasilan dalam hidup 

(2010). Rahardjo (2007) menyatakan bahwa kebahagiaan adalah sesuatu 

yang subjektif bergantung pada pandangan seseorang, selain juga 

bersifat pasif yang membuat orang cenderung menunggu untuk menjadi 

bahagia. Haybron (2008) menuliskan bahwa untuk menjadi happy atau 

bahagia adalah ketika kondisi emosional seseorang secara utuh menjadi 

positif, dengan keseimbangan suasana hati dan emosi positif alih-alin 

negatif; emosi dan suasana hati positif lebih penting daripada yang 

negatif. Lebih lanjut, Haybron mengusulkan rasio emosi positif atas 

emosi negatif paling tidak tiga berbanding satu (2008). (Haybron, 2020) 

Dalam konsep filosofis terdapat perdebatan dalam pemaknaan 

happiness, tetapi dalam konsep psikologis happiness berkaitan dengan 

terminologi a state of mind dan a life that goes well for the person 

leading it (Haybron, 2020). Secara teoretis Haybron menjelaskan bahwa 

teori subjective well-being sebagai bentuk hybrid theories mengenali 

konsep happiness sebagai suatu gabungan kepuasan hidup dan 

kesenangan atau keadaan emosional, serta domain kepuasan (2020). 

Kemudian, Raibley (2012) menyatakan bahwa subjective well-being 

sebagai agential flourishing mengindikasi happiness (lihat Diener, 2000; 

Diener et al., 2009; Lyubomirsky et al., 2005). Secara umum, happiness 

adalah keadaan emosional yang dicirikan dengan perasaan-perasaan 

sukacita, kepuasan, kesenangan, dan pemenuhan, yang melibatkan 

keseimbangan emosi-emosi dan kepuasan hidup (Cherry, 2022). 

Terdapat dua bentuk happiness yaitu hedonia – berakar pada 
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kesenangan, dan eudaimonia – diturunkan dari pencarian kebijakan dan 

makna, sehingga dikenal sebagai kesenangan dan pemaknaan (Raibley, 

2012), walaupun dalam perkembangan titik berat happiness terletak 

pada pemaknaan dalam kepuasan hidup. Berdasarkan penjelasan 

tersebut, dalam penelitian happiness secara konseptual didefinisikan 

sebagai keadaan emosional yang dikarakterisasi dengan perasan 

sukacita, kepuasan, kesenangan, dan pemenuhan dalam kehidupan 

seorang manusia. Oleh karenanya, penelitian ini menitikberatkan pada 

happiness sebagai suatu bentuk tujuan atau keberhasilan hidup yang 

dapat dicapai seseorang dalam berbagai tahapan kehidupan, termasuk 

bagi seseorang dalam tahapan perkembangan sebagai dewasa muda.  

2.2 Positive  Psychology 

Seligman and Csikszentmihalyi (2000, 2014) memerkenalkan 

Positive Psychology sebagai suatu ilmu pengalaman positif subjektif, 

sifat-sifat individual positif, dan ikrar institusi positif untuk 

meningkatkan kualitas hidup dan mencegah patologi-patologi yang 

muncul ketika kehidupan kering dan tidak bermakna. Kemudian, 

Seligman menjelaskan bahwa Positive Psychology berada pada pada 

tingkat subjektif adalah tentang pengalaman positif subjektif: well-being 

atau kesejahteraan dan kepuasan (masa lalu); aliran, sukacita, 

kesenangan sensual, dan happiness atau kebahagiaan (masa kini); dan 

kognisi konstruktif tentang masa depan dengan optimisme, 

pengharapan, dan kepercayaan (2002).  

Lebih lanjut, Seligman (2002) menyatakan bahwa psikologi tidak 

hanya studi tentang penyakit, kelemahan, dan kerusakan psikologis, 

tetapi juga studi tentang kekuatan dan kebajikan. Kemudian Peterson 

(2008) menjelaskan positive psychology sebagai studi ilmiah tentang 

apa yang membuat kehidupan menjadi paling berharga. Positive 

psychology merupakan pendekatan ilmiah untuk mempelajari pikiran, 
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perasaan dan perilaku manusia dengan fokus pada kekuatan dan tidak 

pada kelemahan, membangun kehidupan yang baik daripada 

memperbaiki yang buruk, dan membangun kehidupan orang biasa 

menjadi ‘hebat’ alih-alih berfokus hanya pada menggerakkan mereka 

yang bergumul untuk menjadi ‘normal’ (Peterson, 2008).  Fokus bidang 

ini terletak pada peristiwa-peristiwa dan pengaruh-pengaruh positif 

dalam kehidupan, meliputi pengalaman positif (seperti happiness, 

sukacita, inspirasi dan cinta), keadaan dan kebijakan positive (seperti 

gratitude, resilience, dan compassion), serta institusi positif dengan 

penerapan prinsip positif dalam organisasi dan institusi secara 

keseluruhan (Ackerman, 2022). Dengan demikian, Positive Psychology 

adalah cabang psikologi yang berfokus pada kekuatan karakter dan 

perilaku yang memungkinkan individu membangun kehidupan yang 

bermakna dan tujuan untuk bergerak melampaui tingkat bertahan hidup 

dan menjadi lebih berkembang (Cherry, 2021).  

Penelitian ini berlandaskan pada Positive Psychology sebagai 

dasar teoretis dalam mengembangkan aksi atau tindakan yang dapat 

dilakukan seseorang untuk mencapai kehidupan yang bermakna, dalam 

hal ini untuk mencapai happiness. Baranov et al. (2020) menyatakan 

bahwa intervensi Positive Psychology dalam bentuk intervensi light-

touch and low-cost positive psychology secara efektif meningkatkan 

psychological well-being (seperti pada Cohen & Sherman, 2014; Meyers 

et al., 2013). Intervensi tersebut mendapat banyak perhatian karena 

dapat secara mudah diadaptasi dan dikembangkan dalam setting yang 

terbatas (lihat Meyers et al., 2013; Shankland & Rosset, 2017).  Penelitian 

ini menggunakan dua intervensi berbasis Positive Psychology, yaitu Self-

affirmation dan Gratitude. Penetapan kedua intervensi tersebut 

didasarkan pada argumen bahwa kedua intervensi ini dapat 

dikategorikan sebagai light-touch and low-cost positive psychology yang 

sangat memungkinkan untuk kemudian diterapkan dalam kehidupan 

sehari-hari oleh para partisipan dalam penelitian ini. 
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2.2.1 Konsep Self-affirmation 

Peristiwa dan informasi yang mengancam dapat mendorong 

rasionalisasi atau tanggapan defensif lainnya yang bertujuan untuk 

mengurangi ancaman (Sherman, 2013). Secara teoretis, self-affirmation 

merupakan sistem diri yang fleksibel, ketika orang-orang memiliki 

banyak respon dalam suatu sistem kekebalan psikologis yang dapat 

mereka manfaatkan untuk menghadapi ancaman (Gilbert et al., 1998). 

Epton et al. (2015) mendefinisikan suatu self-affirmation adalah 

tindakan yang menunjukkan menunjukkan kemampuan seseorang dalam 

menghadapi ancaman terhadap integritas diri sendiri. Kemudian, self-

affirmation adalah suatu tindakan yang menunjukkan seseorang 

memiliki kemampuan untuk menghadapi ancaman atas integritas dirinya 

(Baranov et al., 2020).  

Selanjutnya, Sherman (2013) menyatakan nilai afirmasi dapat 

digunakan sebagai sumber daya psikologis dalam menghadapi ancaman, 

afirmasi memperluas perspektif orang dalam memandang informasi dan 

peristiwa-peristiwa dalam kehidupan, kemudian menjadi dasar untuk 

menghadapi baik diri sendiri maupun ancaman, sehingga dapat 

mengurangi pengaruh ancaman terhadap diri sendiri. Cohen dan 

Sherman (2014) menjelaskan bahwa seseorang dapat menjaga naratif 

umum tentang dirinya melalui self-affirmation. Dalam naratif ini, 

seseorang menjadi fleksibel, memiliki moral dan mampu untuk 

beradaptasi dengan berbagai keadaan, sehingga identitas diri terbentuk. 

Selanjutnya, Ferrer dan Cohen (2019) menemukan bahwa self-

affirmation merupakan teknik adaptif yang dapat diterapkan untuk 

mendorong perubahan perilaku dan hasil adaptif yang positif.  

Kemudian, self-affirmation mengingatkan orang bahwa mereka 

peduli lebih daripada diri mereka sendiri, sehingga memiliki kemampuan 

untuk menempatkan diri dalam perspektif yang lebih baik (Critcher & 

Dunning, 2015).  Dengan kata lain, self-affirmation dapat menjadi katalis 


