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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Masa remaja adalah masa perkembangan dari anak-anak menuju dewasa. 

Pada tahap perkembangan tersebut terjadi perubahan-perubahan yang dihadapi 

oleh remaja meliputi, aspek biologis, kognitif dan sosial-emosional. Aspek 

biologis meliputi perubahan fisik individu seperti, bertambahnya tinggi dan berat 

badan. Aspek kognitif meliputi perubahan dalam pola pikir, bahasa individu dan 

intelegensi. Aspek sosial-emosional meliputi perubahan dalam relasi remaja 

dengan orang lain, kepribadian, emosi, dan peran sesuai konteks sosial dalam 

perkembangan (Santrock, 2003). Perubahan yang terjadi menjadi bagian dari tugas 

perkembangan yang harus dilewati oleh remaja. Pada masa remaja, individu 

berada dalam tahap untuk menemukan dan memahami keberadaan dirinya, atribut 

yang dimiliki dirinya dan berpikir mengenai arah dan tujuan mereka dalam 

menjalani kehidupan (Santrock, 2003). Hal ini membawa mereka ke dalam tahap 

melakukan eksplorasi diri dengan memainkan berbagai peran untuk menemukan 

identitas diri yang sesuai (Santrock, 2003). Hal ini sesuai dengan teori yang 

dicetuskan Erikson bahwa, pembentukan identitas diri ini merupakan bagian dari 

tugas perkembangan remaja. 

Identitas diri merupakan gambaran utuh mengenai diri berdasarkan 

kesadaran dan pemahaman individu mengenai dirinya (Erikson, 1989 dalam, 

Hasanah, 2013). Hidayah dan Huriati (2016, 51) menuliskan bahwa, “dalam 

identitas diri ada otonomi yaitu, mengerti dan percaya diri, peduli terhadap diri, 

mampu menguasai diri, mengatur dan menerima diri”. Unsur-unsur tersebut 
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merupakan gambaran dari identitas diri yang telah terbentuk dengan baik. Namun, 

dapat dibayangkan apabila terjadi kegagalan dalam pembentukan identitas diri 

maka, remaja akan mengalami kebingungan identitas (identity confusion). 

Santrock (2003) menuliskan bahwa, kekacauan terhadap identitas diri 

mengakibatkan individu menarik diri dari lingkungan keluarga maupun teman 

sebaya, atau sebaliknya mencemplungkan diri dalam lingkungan pertemanan dan 

hilangnya identitas diri. Dampak lain dari kegagalan pembentukan identitas diri 

berdasarkan Alwisol (2004, dalam Siswoyo & Yuliansyah, 2016) yaitu, terbagi 

nya gambaran mengenai diri (berdasarkan penilaian orang lain), sulit dalam 

membangun hubungan yang akrab, kurang menghargai waktu, sulit untuk 

konsentrasi dan menolak standar yang ada dalam keluarga dan masyarakat. Hal ini 

juga akan membuat individu sulit untuk melakukan penyesuaian diri dengan 

lingkungan. 

Dalam pembentukan identitas ini, lingkungan sosial memiliki peranan yang 

begitu penting terkhususnya orang tua (parent). Orang tua memiliki tugas dalam 

membimbing dan mengarahkan remaja dalam melewati masa krisis pencarian 

identitas diri. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Cooper (dalam Santrock, 2003) 

bahwa, keluarga berpengaruh dalam pembentukan identitas diri. Apabila tidak 

adanya arahan maka, akan membuka peluang bagi remaja untuk melakukan 

eksplorasi diri dengan cara yang salah yaitu, melalui kenakalan remaja dengan 

berperilaku yang menyimpang atau beresiko dari hasil meniru orang dewasa 

maupun teman sebaya (peer). Menurut, Ekawati dkk. (2016) beberapa contoh 

perilaku beresiko adalah perilaku seks bebas, kecanduan zat atau obat-obat 

terlarang, minum-minuman keras, merokok dan kekerasan. Contoh lainnya yang 
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sering terjadi adalah bullying, bolos sekolah maupun tindakan kriminal yang 

dilakukan oleh remaja. Berdasarkan hasil observasi maupun wawancara kepada 

remaja SMA yang dilakukan oleh peneliti, perilaku bullying paling sering terjadi 

diantara mereka. Selain itu, kenakalan remaja dapat dilihat melalui berita di media 

sosial maupun secara langsung di lingkungan sosial terdekat. Salah satunya adalah 

aksi tawuran 31 Juli 2018 di Tangerang, yang melibatkan puluhan pelajar dan 

terdiri dari dua kelompok siswa SMK, mengakibatkan satu korban tertancap celurit 

di kepala (Suara.com, 2018). Berdasakan data yang diperoleh juga bahwa, sekitar 

23-26 % pelajar di Banten telah terpapar narkoba (Suara.com, 2019). Detik.News 

(2019) juga melansir bahwa, pelajar di Banten rawa terpapar narkotika. Ketika 

melakukan rehabilitasi terhadap 111 orang, terdapat diantaranya 55 pelajar. 

Berdasarkan fenomena-fenomena yang ada sungguh memprihatinkan bagi 

kalangan remaja maupun pelajar. Namun, kita perlu mencari tahu hal yang 

melatarbelakangi remaja terjerumus atau melakukan perilaku yang menyimpang, 

perilaku yang merusak diri sendiri dan orang lain.  

Santrock (2003) melihat bahwa, salah satu faktor pemicu terjadinya 

kenakalan remaja yaitu, memiliki identitas diri yang negatif. Oleh karena itu, 

Erikson (dalam Santrock, 2003) juga menuliskan bahwa, kenakalan merupakan 

bagian dari pembentukan identitas diri meskipun negatif. Perilaku-perilaku 

tersebut dapat terjadi juga karena remaja berada dalam keadaan diffusion status. 

Keadaan terebut disebabkan karena, remaja mengalami penolakan atau kurang 

mendapat perhatian baik itu dari keluarga ataupun lingkungan social (Hidayah & 

Huriati, 2016). Dengan demikian, kegagalan dalam tahap perkembangan ini 
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sebagai akibat dari gagalnya lingkungan dalam menolong remaja mengidentifikasi 

siapa dirinya dan memahami dirinya. 

Pemahaman diri merupakan hal yang sangat penting dalam pembentukan 

identitas diri. Pemahaman diri dijelaskan sebagai unsur dasar dan isi dari konsep 

diri (self concept) remaja sebagai hasil dari gambaran kognitif remaja terhadap 

dirinya (Santrock, 2003). Hal ini menunjukkan bahwa, konsep diri menjadi sumber 

dasar terbentuknya pemahaman diri yang berkesinambungan dengan penerimaan 

diri. Konsep diri pun dapat dijelaskan sebagai dasar pembentukan identitas diri 

seseorang. Konsep diri yang telah tertanam dalam diri akan memengaruhi ia 

memandang, menilai dan memperlakukan dirinya maupun orang lain (Bruner & 

Taguiri, 1954 dalam Schneider, 2004). Konsep diri menjadi bagian penting dalam 

menjelaskan diri individu meliputi pikiran, perasaan dan perilaku atau tindakan 

individu (Crisp & Turner, 2007; Baron &Byrne, 2003, Liu & Li, 2009 dalam 

Sartana & Helmi, 2014). 

Konsep diri terbagi menjadi konsep diri yang positif dan negatif. Konsep 

diri yang positif ditandai dengan pengenalan diri yang baik dalam hal kelebihan 

dan kelemahan, memiliki motivasi untuk terus mengembangkan diri, menghargai 

diri dan memiliki penilaian yang positif. Sedangkan konsep diri yang negatif 

sebaliknya yaitu, tidak mengenal dirinya dengan baik, sehingga tidak dapat 

mengembangkan diri dan tidak menghargai diri yang membawa individu juga 

memiliki penilaian yang negatif (Mazaya & Supradewi, 2011). Hal ini membentuk 

individu menjadi pribadi yang optimis terhadap dirinya maupun orang lain, 

sedangkan konsep diri yang negatif cenderung bersikap pesimis terhadap 

lingkungannya maupun dirinya sendiri (Widiarti, 2017). Konsep diri tersebut akan 
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terlihat melalui sikap maupun perilaku-perilaku remaja, sebagai bentuk 

manifestasi dari persepsi mengenai dirinya dan orang lain. Mengingat bahwa 

kondisi remaja adalah masa yang penuh dengan gejolak, maka jika remaja 

memiliki konsep diri yang negatif akan dapat memperbesar kemungkinan remaja 

untuk terlibat dalam perilaku-perilaku yang merugikan diri mereka dan beresiko. 

Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan Gunarsa (2004, dalam Unayah & 

Sabarisman, 2015) bahwa, remaja yang bermasalah atau nakal memiliki konsep 

diri yang lebih negatif dibandingkan remaja yang tidak bermasalah. Adanya 

perbandingan ini, menunjukkan hubungan dan kerentanan antara konsep diri yang 

negatif dan kenakalan remaja atau melakukan perilaku yang beresiko.  

Seperti yang kita ketahui juga bahwa, masa remaja adalah masa dimana 

remaja melakukan eksplorasi diri karena memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan 

juga keinginan untuk mendapat pengakuan dari orang lain. Misalnya, terlibat 

dalam geng-geng di sekolah yang dapat memicu keterlibatan dalam melakukan 

perilaku beresiko atau kecenderungan untuk mengikuti (Hurlock, 1980). Namun, 

seperti penjelasan sebelumnya bahwa, perilaku-perilaku tersebut berdasar atau 

dipengaruhi oleh konsep diri yang dimiliki. Penelitian sebelumnya menyatakan 

bahwa, kualitas konsep diri yang positif atau negatif menentukan tingkah laku 

individu (Uliyah & Amin, 2014). Penelitian lainnya juga memperoleh hasil bahwa, 

terdapat hubungan yang signifikan antara konsep diri dengan tingkah laku sosial 

yaitu, remaja yang memiliki konsep diri yang positif akan menampilkan perilaku 

yang baik sedangkan yang negatif akan menampilkan perilaku yang buruk 

(Apriliyanti, Mudjiran, & Ridha, 2016). Penelitian lainnya juga menunjukkan 

bahwa konsep diri memiliki hubungan signifikan dengan subjective wellbeing 
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(Sari & Maryatmi, 2019); kecerdasan emosional (yang juga berhubungan dengan 

kemampuan dalam mengatasi stress dan coping (Prihatina, Latifah, & Johan, 

2012); kebermaknaan hidup (dalam penelitian terhadap anak panti asuhan). 

(Mazaya & Supradewi, 2011); berperan dalam kemandirian belajar siswa (Novilita 

& Suharnan, 2013); self concept memiliki pengaruh terhadap perilaku bullying 

(Muzdalifah & Afriyanto, 2014). Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan 

betapa pentingnya konsep diri.  

Apabila individu memiliki konsep diri yang negatif tidak hanya berdampak 

terhadap perilaku kenakalan remaja yang terjadi. Seperti kita tahu bahwa, usia 

remaja adalah usia sekolah. Hal ini bisa memengaruhi terhadap performa 

akademiknya atau keberlangsungan kegiatan belajar mengajar di sekolahnya. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Subaryana (2015), bahwa konsep diri 

memiliki pengaruh terhadap hasil belajar atau prestasi siswa. Dorongan untuk 

belajar pun cenderung berasal dari luar atau dapat disebut memiliki locus of control 

eksternal. Hal ini berpengaruh terhadap motivasi belajar yang rendah dan 

mengerjakan tugas dengan tidak sungguh-sungguh (Subaryana, 2015).  

Konsep diri yang negatif juga akan memengaruhi remaja di dalam 

pemilihan karir kedepan. Seperti diketahui bahwa, setelah lulus dari jenjang 

Sekolah Menengah Atas (SMA) akan melanjutkan ke jenjang perkuliahan maupun 

dunia kerja maka, perlu untuk memilih jurusan yang sesuai dengan minat, 

kemampuan maupun passion yang dimiliki. Namun, itu semua akan terjawab 

apabila individu mengenal siapa dirinya.  

Konsep diri merupakan kumpulan informasi mengenai diri yang diperoleh 

dari penilaian terhadap diri dan pandangan orang lain. Menurut, Mead (dalam 



7 

 

Widiarti, 2017) “diri merupakan suatu campuran tentang apa yang dipikirkan 

orang-orang signifikan di sekitar tentang kita” (hal.138). Konsep diri sebagai hasil 

yang diperoleh dari proses interaksi seseorang dengan orang lain yang kemudian 

individu memperhatikan sikap atau perilaku mereka terhadap dirinya (Burns, 1993 

dalam Sari & Maryatmi).  Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan menjadi faktor 

yang memengaruhi pembentukan konsep diri individu (Saputri & Moordiningsih, 

2016). Faktor tersebut sesuai dengan teori konsep diri bahwa, keluarga dan sosial 

menjadi bagian dari dimensi eksternal konsep diri (Widiarti, 2017).   

Keluarga atau parent dalam konteks ini merupakan lingkungan yang paling 

berpengaruh signifikan bagi seseorang sejak kecil. Orang tua menjadi tempat 

pertama anak belajar (Effendi, 1995 dalam Hulukati, 2015). Orang tua pun menjadi 

sumber informasi yang penting bagi anak, baik informasi mengenai dirinya 

maupun aspek lain diluar dirinya. Proses penerimaan informasi atau belajar yang 

terjadi dibangun dalam sebuah relasi antara anak dengan orang tua. Apabila relasi 

atau hubungan antara anak dengan orang tua baik maka, dapat menciptakan 

kelekatan (attachment) yang terpola. Menurut Ainsworth (dalam Nurhidayah, 

2011) menjelaskan bahwa, kelekatan merupakan hubungan emosional yang 

bertahan dalam jangka waktu yang lama. Hal ini dikarenakan memiliki intensitas 

suatu hubungan yang kuat (Dewi dan Valentina, 2013). Orang tua menjadi tempat 

utama seseorang mengembangkan pola kelekatan secara interpersonal dan 

intrapersonal. Hal ini menunjukkan bahwa, orang tua berperan penting dalam 

menentukan kehidupan seseorang saat dewasa (Indrawati & Fauziah, 2012).  

Berdasarkan pandangan continuity menurut (Santrock, 2003), hubungan 

yang dibangun oleh orang tua dan anak menjadi dasar bagi pembentukan hubungan 
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dengan orang lain selama masa hidupnya. Hal ini memberikan pengertian bahwa, 

pola hubungan yang dibangun orang tua dan anak menjadi cerminan dan 

berpengaruh terhadap pola yang dibangun nantinya dengan orang lain. Sesuai 

dengan yang dikatakan Bowlby (dalam Utami & Murti, 2017) bahwa, penilaian 

terhadap lingkungan dipengaruhi oleh kualitas hubungan antara anak dan orang 

tua pada masa kecil. Kualitas hubungan tersebut berpengaruh terhadap 

pengembangan konstruksi mental mengenai diri sendiri dan orang lain. Oleh 

karena itu, dapat disimpulkan bahwa, hubungan antara anak dengan orang tua 

menjadi dasar penting bagi pembentukan konsep diri anak yang berpengaruh 

terhadap penilaian mengenai dirinya maupun penilaian terhadap lingkungannya. 

Didukung oleh Saraswatia, Zulpahiyana, dan Arifah (2015) bahwa, salah satu 

peran penting dari orang tua adalah pembentukan dan perkembangan konsep diri.  

Namun, pada saat anak beranjak memasuki remaja, maka teman sebaya 

(peer) menjadi salah satu figur signifikan selain orang tua. Santrock (2003) 

mengatakan bahwa, remaja akan lebih banyak berada di luar rumah dan 

menghabiskan waktu bersama teman sebayanya. Hal ini sesuai dengan penelitian 

yang telah dilakukan oleh Condry, Simon dan Bronfenbrenner (1968, dalam 

Santrock, 2003) bahwa, waktu yang dihabiskan oleh remaja dengan teman sebaya 

adalah 2 kali lebih banyak dibanding dengan orang tua. Remaja semakin intens 

menghabiskan waktu untuk bertemu serta memiliki peluang untuk menjalin 

hubungan yang lebih dekat dengan mereka. Kedekatan tersebut ditandai dengan 

adanya ikatan emosional dengan figur lekat tersebut yaitu, teman sebaya (Utami 

& Murti, 2017). Hal ini yang memungkinkan terbentuknya kelekatan terhadap 

teman sebaya. Hasil penelitian (Saraswatia, Zulpahiyana & Arifah, 2015) 
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menunjukkan bahwa, kelekatan dan teman sebaya berpengaruh terhadap 

perkembangan dan pembentukan konsep diri remaja. Hal ini memberikan suatu 

acuan bahwa, konsep diri yang dibangun oleh remaja merupakan salah satu 

dampak dari proses interaksi yang dibangun dengan lingkungan terdekatnya. 

Kedekatan dan keterikatan dengan lingkungannya akan membentuk kelekatan. 

Kelekatan merupakan suatu hubungan dua arah yang saling memengaruhi 

satu dengan yang lain (Semiun & OFM, 2006). Berdasarkan teori Bowlby, 

Greenberg dan Armsden (1987), mengembangkan 3 dimensi kelekatan yaitu, trust, 

communication, dan alienation. Apabila remaja lebih lekat terhadap teman sebaya 

dibanding orang tua, itu berarti mereka memiliki trust dan communication yang 

lebih baik dengan teman sebaya dibanding orang tua. Selain itu, trust terhadap 

teman sebaya ini yang akan membuka peluang bagi remaja untuk dipengaruhi. 

Trust yang lebih pada salah satu figur lekat akan melahirkan suatu rasa 

kebergantungan. Rasa kebergantungan akan memungkinkan dan memberikan 

peluang lebih besar bagi seseorang untuk berperilaku sesuai dengan cerminan atau 

arahan yang diberikan. Sebagai salah satu contoh, remaja yang memiliki kelekatan 

pada teman sebaya nya akan mengikuti perilaku atau tindakan yang dilakukan oleh 

teman-temannya. Pengaruh yang buruk akan mengakibatkan timbulnya perilaku 

beresiko. Hal ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya 

bahwa, perilaku nakal pada remaja karena pengaruh ajakan teman (Riyadi, 2016). 

Namun, dibalik itu Purnama dan Wahyuni (2017) menjelaskan bahwa, remaja 

yang mudah dipengaruhi oleh temannya kurang dalam memiliki kompetensi 

sosial, yang membuat mereka juga berperilaku yang nakal. Kompetensi sosial ini 
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menjadi hal yang penting yang perlu ada dalam diri remaja karena, berpengaruh 

terhadap penyesuaian diri dengan norma atau aturan yang berlaku.  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Purnama dan Wahyuni (2017) 

bahwa, terhadap hubungan yang signifikan antara kelekatan dengan orang tua dan 

kompetensi sosial remaja. Santrock (2007, dalam Purnama & Wahyuni 2017) juga 

menuliskan bahwa, kelekatan remaja dengan orang tua dapat mendukung 

kesejahteraan sosial. Penelitian lainnya juga menunjukkan bahwa, kelekatan 

memiliki hubungan yang signifikan dengan kecerdasan sosial (Sa’diyah, 2016); 

selain itu, memiliki hubungan positif dengan perilaku agresi (P & Desiningrum, 

2018).  

Munculnya suatu tindakan tidak terjadi begitu saja, namun terdapat hal-hal 

yang memengaruhi hal tersebut, salah satunya adalah konsep diri. Crisp dan Turner 

(2007, dalam Sartana & Helmi, 2014, 190) menuliskan bahwa, “konsep diri 

merupakan konsep dalam menjelaskan perilaku, dan diri sering dianggap sebagai 

inti dari struktur jiwa”. Adanya keterkaitan atau hubungan tersebut, membuat 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai ada atau tidaknya pengaruh 

antara kedua variabel tersebut 

1.2 Masalah Penelitian 

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang, peneliti ingin melihat apakah 

terdapat pengaruh antara parent and peer attachment terhadap self-concept pada 

remaja. 

1.3 Tujuan Penelitian 
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Berdasarkan rumusan permasalahan diatas, maka peneliti ingin melihat 

bagaimana pengaruh antara parent and peer attachment dengan self-concept pada 

remaja. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat teoritis 

Melalui penelitian ini, dapat berguna bagi perkembangan ilmu dalam rana 

psikologi mengenai konstruk kelekatan dan konsep diri. Konstruk tersebut  

bermanfaat dalam psikologi terkhususnya dalam bidang psikologi perkembangan 

dan sosial. 

1.4.2 Manfaat praktis  

a.  Memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai perkembangan 

remaja dan konflik yang sedang dihadapi oleh remaja agar dapat 

memberikan informasi dan membangun kesadaran di dalam diri remaja. 

Selain itu, menolong remaja untuk mengetahui dampak positif dan negatif 

dari lingkungan terhadap pembentukan konsep dirinya.   

b. Memberikan informasi kepada orang tua mengenai keadaan yang sedang 

di alami oleh remaja, sehingga mereka dapat memahami dan memikirkan 

cara untuk menolong remaja tersebut. 

c. Memberikan informasi kepada teman sebaya tentang perannya dalam 

membangun kelekatan yang berpengaruh bagi terbentuknya konsep diri. 

d. Menjadi acuan bagi instansi/lembaga sekolah untuk meningkatkan 

kelekatan di antara remaja dengan teman sebaya untuk membentuk konsep 

diri pada remaja. 


