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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1    Latar Belakang 

Masa remaja adalah masa yang dilalui oleh semua manusia. Pada masa ini 

remaja mengalami proses pembentukan diri menuju ke arah dewasa dan proses 

pematangan kepribadian yang kadang tidak sama dengan keinginan dunia luar. 

Pembagian usia remaja sendiri adalah individu berusia antara 12-21 tahun yang 

sedang mengalami masa peralihan dari masa anak-anak ke masa remaja. 

Pembagian usia remaja adalah 12-15 tahun masa remaja awal, usia 15-18 tahun 

masa remaja tengah atau madya, dan usia 18-21 tahun masa remaja akhir. 

Perubahan pada remaja terjadi pada aspek emosi-fisik, minat dan peran, nilai. Hal 

tersebut masih sering berubah-ubah dengan cepat (Monks, 2006). 

Melihat adanya proses pematangan, minat dan peran, nilai masa remaja 

merupakan masa yang rawan, selain itu juga adanya proses perubahan emosi yang 

belum stabil. Jika melihat dari tahap perkembangan sosial dari Erikson (2008), 

menyebutkan remaja adalah seseorang yang berada pada masa yang sedang 

mengalami tahap pencarian antara identitas atau kebingungan peran (indentity vs 

role confusion). Kategori tersebut berada pada rentang usia 12-18 tahun. Tahap ini 

merupakan masa penentu standarisasi diri atau mencari identitas. Peran orang tua 

sebagai sumber perlindungan dan nilai utama mulai menurun. Adapun kelompok 

atau teman sebaya menggantikan peran tersebut. Pencarian identitas diri sebagai 

konsep tentang diri, penentuan tujuan, nilai, dan keyakinan yang akan menjadi 

pegangan diri dalam hidup remaja. Usaha remaja untuk memahami diri 
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merupakan proses vital dan sehat yang berdasarkan kepada pencapaian tahap 

sebelumnya.  

Menurut Hurlock (2008), pada usia tersebut, remaja mulai meninggalkan peran 

sebagai anak-anak dan berusaha mengembangkan diri sebagai individu yang unik 

dan tidak bergantung lagi dengan orang. Masa ini merupakan saat paling penting 

dibandingkan masa lain, karena pada masa ini remaja mendapatkan nilai, pola 

pikir yang akan menjadi landasan dan akan berpengaruh pada masa kehidupan 

selanjutnya.  

Pada proses pembentukkan identitas diri dan konsep diri, terjadi beberapa 

perubahan dalam diri remaja, terutama dalam hal emosional yang cenderung 

masih belum stabil. Masa ini remaja mulai mendapat kebebasan untuk 

menentukan pilihan, sehingga cenderung membuat mereka merasa kebingungan 

untuk menentukan pilihan yang baik. Ditambah remaja juga mendapat interaksi 

dari lingkungan baru yang membuat mereka harus dapat dengan bijak menyaring 

hal yang baik. Remaja yang tidak bisa menyaring ilmu atau informasi yang baik 

dari lingkungannya  akan dapat mempengaruhi pada konsep diri yang negatif.  

Lingkungan sekitar remaja memang memberikan pengaruh pada pembentukan 

konsep diri, namun faktor orang tua merupakan faktor utama mempengaruhi 

pembentukkan konsep diri karena orang tua paling dekat dengan remaja. Faktor 

yang mempengaruhi pembentukan konsep diri sendiri ada tiga, yaitu: faktor 

keluarga, faktor sosial, dan  faktor belajar. Dari ketiga faktor, pengaruh utama 

pada konsep diri remaja adalah peran orang tua (Pudjijogyanti, 1998).  

Menurut Yusuf (2011), orangtua merupakan peran dominan dalam 

pembentukan psikologis remaja. Orangtua dapat menjadi suatu model atau 
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stimulus untuk menghindarkan diri dari indentitas diri yang negatif. Hal ini bisa 

terjadi karena remaja mendapatkan sebagian besar pembelajaran melalui 

pengalaman dari orangtua. Remaja pada masa ini seharusnya mendapatkan 

perhatian dan pengarahan dari orangtua sebagai orang yang paling dekat dengan 

mereka.  

Orangtua seharusnya sadar bahwa pada masa ini terjadi perubahan remaja dari 

masa transisi anak ke arah dewasa. Remaja mulai menginginkan kebebasan untuk 

menentukan pilihan sendiri, namun tetap di sisi lain mereka ada ketakutan untuk 

bertanggung jawab. Orangtua yang menjalankan peran dengan baik dapat 

memberikan pengarahan kepada remaja agar dapat menentukkan pilihan yang 

tepat, selain itu juga memberikan pengalaman yang menyenangkan yang dapat 

membantu dalam konsep diri yang positif (Rini dalam Sarwono, 2012).  

Namun peran orangtua yang baik terutama dalam memberikan pendidikan 

kepada remajanya ini masih banyak terlewatkan. Banyak dari orangtua kurang 

dalam hal kedekatan dan kurang memahami perkembangan remaja, seringkali 

mereka menjadi membatasi remaja dan cenderung mengambil keputusan sepihak. 

Hal ini bisa terjadi salah satunya karena keterlibatan atau penerapan pola asuh 

orangtua dalam mendidik dan membimbing yang dilakukan kurang selama proses 

interaksi yang bertujuan memperoleh suatu perilaku yang diinginkan (Gunarsa, 

2005). 

Alasan lainnya karena orangtua seringkali memposisikan diri lebih mengerti 

daripada anak. Menurut teori Coleman (1990), hal yang menyebabkan interaksi 

orang tua yang kurang dengan anaknya karena orang tua tunggal dan orang tua 

yang bekerja di luar rumah yang menyebabkan kurang memberikan kontribusi. 
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Kedua hal tersebut yang akhirnya membuat remaja merasa tidak sejalan dengan 

orangtua dan mempengaruhi hubungan antara keduanya menjadi kurang baik. 

Absennya peran orangtua membuat mereka kurang mengerti apa yang menjadi 

kebutuhan anaknya.  

Perubahan jaman memaksa manusia bekerja lebih keras untuk memenuhi 

kebutuhan hidup. Adanya dual career telah mengubah peran ayah dan ibu, yang 

dahulu peran ayah sebagai pencari nafkah dan ibu sebagai pengurus rumah 

tangga. Peningkatan jumlah ibu yang bekerja lebih besar dalam hal mendukung 

kebutuhan ekonomi akibat dari pendapatan pria yang kurang untuk memenuhi 

kebutuhan (DeGenova, 2008). Informasi yang didapatkan dari Badan Pusat 

Statistik (2014), jumlah wanita bekerja di Indonesia rata-rata mencapai 39,95 juta 

dan terus meningkat. Absennya orangtua juga membuat mereka kurang mengerti, 

bahwa teman mengganti posisi mereka. Remaja lebih banyak menghabiskan 

sebagian waktu di luar rumah. Remaja mulai membina hubungan sosial yang baik 

dengan teman sebaya, bertanggung jawab, dan mandiri dengan perbuatan yang 

dilakukan. Teman sebaya dan lingkungan memberikan pengaruh besar pada sikap, 

minat, penampilan, dan perilaku (Hurlock, 2008).  

Peran orangtua yang disampaikan di atas penting bagi dalam diri  remaja 

didukung oleh penelitian yang dilakukan PISA (2015), tentang kesejahteraan diri 

anak. Anak yang mendapatkan perhatian dari orangtua,sekolah,dan lingkungannya 

dapat mengurangi kecemasan dan terbukti mereka lebih memiliki kesejahteraan. 

Orangtua yang menghabiskan waktu dengan anaknya hanya untuk berbicara atau 

makan bersama di meja makan atau menanyakan kegiatan anak di sekolah, lebih 

dapat meningkatkan 22 % sampai 39% tingkat kesejahteraan hidup. Ditambahkan 
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oleh penelitian yang dilakukan oleh GK Saraswatia (2015), bahwa konsep diri 

positif remaja dipengaruhi oleh faktor pola asuh keluarga, teman, dan harga diri. 

Hal ini juga didukung dari studi kasus yang dilakukan oleh Budiyono (2011), 

bahwa perhatian orangtua memberikan pengaruh terhadap prestasi belajar. 

Masalah utama yang paling banyak terjadi pada remaja yaitu masalah prestasi 

belajar, terutama prestasi pada bidang akademik. Orangtua yang memberikan 

perhatian dan waktu dapat membuat anak lebih besar untuk memiliki berprestasi. 

Dari hasil studi Pisa (2015), mengevaluasi prestasi remaja terutama dalam bidang 

sains atau science pada 72 negara. Selain melihat dalam bidang prestasi, studi ini 

juga mengukur macam indikator yang berkaitan dengan pengambilan keputusan 

untuk pendidikan.  

Hasil tes dan evaluasi PISA (2015) menunjukkan performa siswa Indonesia 

masih tergolong rendah berada di peringkat 62, 61, dan 63 dari 69 negara yang 

dievaluasi. Peringkat dan rata-rata skor Indonesia tersebut tidak berbeda jauh 

dengan hasil tes dan survei PISA terdahulu pada tahun 2012 yang juga berada 

pada kelompok penguasaan materi yang rendah. Melihat hasil rata-rata skor 

pencapaian siswa-siswi Indonesia di bidang matematika, dan sains 

mengkhawatirkan (Pisa, 2015). Dapat terlihat kemampuan daya saing remaja 

Indonesia lebih tertinggal daripada negara Asia lainnya. 

Remaja yang tidak memiliki perhatian dari orangtua dan tidak mendapatkan 

dukungan sosial atau dukungan teman, serta rasa ketertarikan yang tinggi ingin 

dalam mencoba hal-hal yang baru yang negatif, akan dapat mengancam 

kehidupan mereka. Remaja yang kurang mendapatkan perhatian dari orang sekitar 

akan membuat mereka juga merasa memiliki kebebasan dalam melakukan 
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sesuatu. Remaja akan terpengaruh dalam prestasi, begitu juga dalam daya saing 

juga akan rendah. Kebebasan yang tidak terarah dan tidak tepat dapat 

menimbulkan hal negatif. Beberapa contoh perilaku negatif yang dilakukan 

remaja Indonesia seperti 63% remaja SMP terlibat dalam kasus seksual di luar 

nikah dan kasus aborsi, 339 kasus tawuran, kasus pencurian dengan kekerasan 

sebanyak 719 kasus dan kasus narkoba (Badan Kependudukan dan Keluarga 

Berencana Nasional, 2015). Dari data statistik Badan Pusat Statistik (2014), ada 

peningkatan jumlah perilaku negatif ini setiap tahun. Pada tahun 2016 mencapai 

8597,97 kasus, tahun 2017 sebesar 9523,97 dan selalu mengalami kenaikan setiap 

tahun sebesar 10,7%.  

Untuk mengatasi hal ini, salah satu cara untuk mengatasi permasalahan prestasi 

dan kenakalan remaja adalah dengan program mentoring. Program mentoring 

adalah sebuah proses untuk mendukung dan mendorong orang untuk mengatur 

cara belajar agar dapat memaksimalkan potensi, mengembangkan keterampilan, 

dan meningkatkan kinerja (Parsloe, 2008). Definisi lain, mentoring adalah 

bimbingan yang diberikan melalui demonstrasi, instruksi, tantangan dan dorongan 

secara teratur selama periode waktu tertentu (Santrock, 2007).  

Program mentoring menjadi alternatif pada penelitian ini karena selama proses 

mentoring adanya pendampingan seorang mentor dengan mentee. Hal ini bisa 

menjadi salah satu alternatif untuk mengatasi masalah utama pada remaja karena 

mendapatkan pendampingan dari mentor untuk mendukung peran dari orangtua 

yang tidak mereka dapatkan. Selain itu, mentoring bisa menjadi alternatif untuk 

mengatasi masalah remaja lainnya, karena beberapa hasil  menunjukan penelitian 

mentoring cukup efektif dalam membantu remaja. Dari hasil penelitian yang 
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dilakukan oleh Bruce, Mary, dan John (2014), membuktikan 95% mentoring 

terbukti efektif membantu remaja. Adapun uji meta-analisis yang dilakukan oleh 

David (2011) dari 73 orang terbukti progam mentoring efektif dalam membantu 

remaja dalam memperbaiki dari segi tingkah laku, sosial, emosi, pendidikan, dan 

juga memberikan keuntungan pada perkembangan diri.  

Sejalan dengan hal itu, adapun penelitian mengenai masalah tingkah laku pada 

remaja yang memiliki mentor, 55% lebih baik kehadiran di sekolah dan memiliki 

kesempatan yang lebih baik untuk pergi ke pendidikan yang lebih tinggi. Peran 

seorang mentor membimbing remaja menjaga sikap baik di sekolah. Program 

mentoring juga dapat membantu remaja dalam menyusun tujuan hidup atau 

perencanaan masa depan, memecahkan masalah dan pengembangan diri 

(Thurlow, Sinclair, & Johnson, 2002). Pengetahuan diri dan keyakinan remaja 

terhadap diri sendiri saat ini dan masa depan berkorelasi dengan prestasi 

akademik, perilaku berisiko, perencanaan, karir, dan hubungan (Anderman & 

Hicks, 1998).  

Program mentoring sendiri berawal dari Amerika, mulai dari bermunculan 

organisasi besar mentoring, seperti Big Brothers Big Sisters of America yang 

memperhatikan kesejahteraan remaja dari keluarga miskin. Kemudian, pemerintah 

Amerika mulai memperhatikan perkembangan remaja dengan menetapkan 

Undang-Undang Workforce Investment (1998),tentang kewewenangan mentoring 

sebagai salah satu dari sepuluh elemen program muda untuk pemuda penghasilan 

rendah. Lembaga yang mengatur peraturan dan arahan untuk program mentoring 

yang dikenal sebagai mentor and united way of America guidine mentoring 

program. Mentoring di Amerika sudah menjadi program pemerintah dan cukup 



	 8	

mudah untuk menemukan penelitian seputar mentoring remaja. Namun hal ini 

berbeda dengan Indonesia. Perkembangan mentoring di Indonesia sudah ada dari 

tahun 1980 yang berawal dari aktivis muda Institut Teknologi Bandung yang 

menyebarkan konsep mentoring remaja Islam, kemudian berkembang sampai 

daerah Jabodetabek. Adapun perkembangan mentoring sudah ada sebelumnya 

digunakan oleh beberapa agama untuk membina para generasi muda (Eko, 2008). 

Program mentoring secara formal belum menjadi pusat perhatian pemerintah. 

Berdasarkan observasi yang dilakukan penulis, perkembangan program mentoring 

di Indonesia belum terlalu mendapatkan perhatian dari pemerintah dan masih sulit 

untuk menemukkan penelitian yang berhubungan dengan mentoring. Mentoring 

yang ada digunakan dalam sekolah dan organisasi dengan tujuan external. Padahal 

banyak sekali dampai positif dari mentoring. Jika dilihat dari fungsi mentoring itu 

sendiri adalah untuk mendeskripsikan peran mentor sebagai psikososial dan 

berhubungan dengan karir. Mentoring psikososial melibatkan peran mentor 

seperti konselor atau teman, dan mentoring karir melibatkan peran mentor seperti 

pelatih (Noe, 1988).   

Kelebihannya sendiri, proses mentoring terdapat interaksi yang dinamakan 

mentor dan mentee. Antara mentor dan mentee dalam proses memerlukan ikatan 

komitmen bersama yang melibatkan karakter emosional dan rasa percaya. Maka 

dari itu, untuk mendukung keefektifan hubungan antara mentor dan mentee perlu 

memiliki kesamaan jenis kelamin, bidang studi, latar belakang etnis, usia, status 

sosial ekonomi (Blake-Beard, 1999). Adanya seorang mentor yang mendampingi 

remaja, tentunya dapat membantu pembentukan  konsep diri positif pada remaja. 

Dalam penelitian mengenai dampak mentoring terhadap konsep diri, individu 
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yang mengikuti mentoring menunjukkan peningkatan kesejahteraan psikologis 

dan dapat membuat konsep diri menjadi lebih positif, serta mengurangi 

kecenderungan untuk melakukan perilaku beresiko (Darrick & David, 2007).  

Hal pertama yang mentor lakukan dalam proses mentoring adalah mentor akan 

memberikan dukungan secara psikologis, pemikiran, dan perasaan dengan  

menjadi pendengar yang baik. Setelah itu, seorang mentor akan menanamkan nilai 

baru kepada mentee, maka dari itu seorang mentor harus paham dalam bagaimana 

menyampaikan materi mentoring kepada para mentee. Seorang mentor juga akan 

mendukung dan memberikan masukan yang baik dan membantu dalam 

meningkatkan kepercayaan diri dan menemukan identitas para mentee (David 

dalam Dubois, 2005). 

Menurut Dariyo (2004), salah satu karakteristik remaja yang memiliki identitas 

diri baik sejalan dengan mengembangkan konsep diri terlebih dahulu. Remaja 

yang terlebih dahulu mengembangkan konsep diri, saat menghadapi masalah, 

mereka dapat menerima respon keduanya positif dan negatif. Konsep diri 

merupakan sikap terhadap diri sendiri dari seorang individu (Burns, 1998).  

Definisi lain oleh Brooks (dalam Jalaluddin, 2005), menyatakan bahwa konsep 

diri adalah penilaian mengenai totalitas psikis, sosial dan fisik berkaitan dengan 

dirinya yang berasal dari pengalaman-pengalaman dan interaksi dengan orang 

lain. Konsep diri yang tepat merupakan alat kontrol positif bagi sikap dan perilaku 

seseorang (Harian Suara Merdeka, 23 November 2002). Komponen dari konsep 

diri adalah citra tubuh, ideal diri, gambaran diri, harga diri, peran, dan identitas 

diri (Burns, 1998). Dengan terbentuknya konsep diri membantu individu untuk 

mengenali diri dan berperilaku secara positif atau negatif.  
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Menurut Hurlock (2008), perkembangan sifat konsep diri ada dua, yaitu 

konsep diri primer dan sekunder. Konsep diri primer biasanya terbentuk terlebih 

dahulu melalui pengalaman di rumah. Citra fisik diri yang berkembang lebih awal 

dari citra psikologis diri. Citra fisik diri berhubungan dengan keadaan fisik, 

sedangkan citra psikologis diri berdasarkan hubungan anak dengan saudara 

kandung dan juga membandingkan diri dengan saudara kandung, serta konsep 

awal peran dalam hidup yang diajarkan oleh orang tua. Anak mendapatkan 

pembelajaran dari orangtua atau saudara mengenai peran dan tanggungjawab. 

Kemudian konsep diri sekunder baru terbentuk setelah itu. Remaja mendapatkan 

citra diri di rumah, kemudian remaja membandingkan citra diri yang dalam 

pikiran dan citra diri tentang pikiran orang lain mengenai diri mereka. Anak akan 

menilai dan membandingkan bagian fisik dan psikologis dengan orang di luar, 

seperti guru, teman sebaya atau orang lain di lingkungan lainnya tentang diri 

mereka. 

Jika pada aplikasinya terjadi ketidaksesuaian dengan orang lain, remaja harus 

berusaha menutupi kesenjangan itu dengan menekan diri untuk mengubah konsep 

yang kurang baik agar menjadi baik seperti yang mereka pikirkan. Maka dari itu, 

konsep diri primer harus dapat terbentuk dengan baik, agar anak memiliki 

landasan yang tepat untuk mengembangkan konsep diri sekunder. Hal ini bukan 

sesuatu yang mudah bagi remaja dan akhirnya menimbulkan masalah apabila 

remaja tidak memiliki konsep diri yang positif (Mead dalam Pudjigjoyanti, 1988).  

Untuk membantu pembentukkan konsep diri primer yang tidak didapatkan dari 

orangtua, salah satu cara mendukung peran tersebut dengan mentoring. Mentoring 

yang menjadi target dalam penulisan akhir adalah Life Talk Asia. Penulis memilih 
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organisasi mentoring ini karena berbeda dengan organisasi lainnya yang 

menggunakkan dasar teori psikologi dalam menyusun materi progam yang ada, 

yang mana sesuai dengan jurusan yang sedang diambil oleh peneliti. Peneliti yang 

memiliki latar belakang psikologi dan penggunaan alat tes psikologi, sehingga 

peneliti dapat mengasah dan mengaplikasikan ilmu yang ada pada dunia kerja 

dalam melakukan proses mentoring remaja di Life Talk Asia. . 

     Selain itu yang membuat peneliti memilih Life Talk Asia karena organisasi ini 

mengadopsi teori-teori yang ada di Amerika. Mentoring di Amerika banyak 

terbukti efektif dalam membantu para remaja, namun teori tersebut apakah juga 

efektif jika diterapkan di Indonesia, mengingat keduanya memiliki latar budaya 

yang berbeda. Mentoring Life Talk Asia dapat membantu membentuk konsep diri 

positif pada remaja. Remaja yang memiliki konsep diri sikap dengan baik, maka 

dapat  mengenali, menilai, dan memandang sekitarnya dengan baik (Burns, 1998). 

Konsep diri terbentuk dari pengalamanan para remaja.  

Sumber yang didapatkan dari website Life Talk Asia (2017), mentoring Life 

Talk Asia menyadarkan dan memberikan pengalaman diri remaja melalui delapan 

aspek kehidupan (keluarga, keuangan, hubungan, sosial, agama, being, dan 

pendidikan). Wawancara yang dilakukan oleh Albert, (CEO Life Talk Asia, 

2017), pada pengalaman awal remaja banyak mendapatkan dari keluarga. Namun, 

keluarga yang kurang mendukung remaja menyebabkan mereka menilai bahwa 

orangtua yang tidak menyayangi dan menilai negatif diri sendiri, kemudian 

membandingkan dengan dunia luar.  

Akibatnya seringkali remaja mempersepsikan dengan sendiri, tanpa ada 

bimbingan, dan persepsi salah dapat membuat remaja menilai dan memandang 
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negatif. Dengan adanya mentor yang memberikan bimbingan dan pengajaran 

melalui delapan aspek kehidupan. Misalnya pada hal “being”. Seorang mentor 

mengajarkan dan memberikan bimbingan kepada mentee agar bisa menemukkan 

siapa diri mereka.  

Dengan mengenali dan mau menjadi seperti apa diri mereka. Remaja akan 

lebih menghargai diri sendiri, sehingga saat mereka mendapatkan pengalaman 

buruk dari luar. Mereka tidak perlu takut, karena mereka dapat mengenali dan 

mengetahui apa dan bagaimana diri mereka. Hal ini sejalan dari komponen 

pembentukkan konsep diri mengenai ideal diri atau persepsi individu dalam 

bertingkahlaku sesuai standar dan tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya 

(Rogers, 1998).  

Mentee mendapatkan pengajaran tentang fungsi keluarga dan membantu 

remaja untuk lebih mengenal keluarga dengan coaching. Seorang Mentor 

membantu remaja untuk lebih memiliki persepsi diri dan ideal diri dengan baik.  

Begitu juga dengan ketujuh aspek lainnya. Remaja akan dapat menjalin hubungan 

lebih baik dengan orang lain dan terutama dengan keluarga, karena mereka lebih 

memiliki citra yang lebih positif memandang tentang keluarga dan sekitarnya, 

lebih menerima, dan menyadari peran dalam keluarga. Hal ini sejalan dengan 

dimensi dalam konsep diri eksternal (luar diri) tentang persepsi individu terhadap 

keluarga dan orang terdekat atau Family Self (Fitts, 1971). 

Untuk posisi dan tanggung jawab peneliti dalam progam magang adalah 

sebagai assitent head branch Gading Serpong dan assistant Operasional Division. 

Tugas utama yang dilakukan selama empat bulan adalah membantu dalam 

persiapan, instruksi, dan penghitungan jumlah hasil tes. Di samping itu, peneliti 
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juga membantu semua kebutuhan assistant head branch dalam menunjang 

kelancaran aktifitas mentoring dan membantu pekerjaan divisi lain yang 

membutuhkan bantuan. 

Pada bulan Mei sampai Juni 2017, jumlah peserta yang mengikuti tes minat 

dan bakat 30 orang dan jumlah peserta total yang mengikuti program mentoring 

16 orang; jumlah peserta di cabang Puri sebanyak enam orang, jumlah peserta di 

cabang Serpong sebanyak lima orang, dan jumlah peserta privat sebanyak enam 

orang. Sedangkan jumlah mentor yang tersedia; mentor tetap sebanyak lima 

orang, dan mentor outsource sebanyak lima orang. 

1.2     Rumusan Masalah 

Apakah evaluasi progam mentoring dapat membantu pembentukan konsep diri 

bagi para remaja 14 – 21 tahun di Life Talk Asia Jakarta? 

1.3 Tujuan Magang  

Untuk melihat dan mengamati pelaksanaan program mentoring pada 

pembentukan konsep diri positif remaja di Life Talk Asia Jakarta dan menambah 

pengalaman pemagang dalam bidang pelatihan dan pengembangan pada dunia 

kerja. 

1.4    Manfaat Magang 

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat, antara lain yaitu manfaat teoritis 

dan manfaat praktis. 

1.4.1  Manfaat Teoritis : 

Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan/sumbangan ilmiah 

(pengetahuan) bagi perkembangan disiplin ilmu psikologi, khususnya pada ilmu 

Psikologi Klinis dalam membantu proses pembentukan konsep diri positif remaja. 
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1.4.2  Manfaat Praktis : 

     a. Bagi Pembaca 

     Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan informasi  

baru atau tambahan yang bermanfaat seputar mentoring untuk pembaca. Terutama 

untuk para remaja yang ingin mengembangkan diri yang lebih positif melalui 

program mentoring dan untuk orangtua yang sebelumnya belum mengetahui 

informasi tentang mentoring. 

     b. Bagi Pemagang 

Pemagang berharap agar hasil laporan ini memberikan gambaran terhadap 

program mentoring yang ada di Indonesia dan bisa menjadi masukkan bagi 

organisasi mentoring untuk dapat bisa lebih memperluas cakupan mentoring, serta 

memikirkan strategi untuk mengembangkan materi dan pengajaran yang ada. 

     c. Bagi Peneliti Selanjutnya 

     Pemagang berharap agar hasil laporan magang dapat membangkitkan minat 

peneliti lain agar dapat melakukan penelitian selanjutnya lebih mendalam tentang 

program mentoring atau motivator. Melihat belum banyak penelitian mengenai 

topik ini dilakukan di Indonesia dan dapat mengembangkan penelitian mengenai 

mentoring dengan mencoba membandingkan dengan variabel lainnya. 

1.5 Lokasi dan Waktu Magang 

Kegiatan magang dilakukan pemagang  di Life Talk Asia, Pluit, Jakarta Barat. 

Pemagang melaksanakan magang pada bagian operasional dan administrasi di 

kantor pusat dan saat aktifitas kegiatan mentoring yang dilakukan di kantor 

cabang. 
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Alamat   :  Jalan Taman Pluit Kencana No.1, Pluit, Jakarta Utara. 

Telepon     : 021) 49553735 

Website     : www.lifetalkasia.com 

Pelaksanaan kegiatan magang dilakukan selama empat bulan dimulai dari bulai 

3 Mei 2017 sampai 31 Agustus 2017, dengan durasi magang berlangsung selama 

lima hari kerja, yaitu dari hari Selasa sampai Jumat pada jam 08.30 sampai 16.30 

dan Sabtu yang dimulai pada jam 09.00  sampai 15.00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	


