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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Masa remaja merupakan salah satu masa yang dialami oleh semua 

orang. Masa remaja sendiri merupakan masa peralihan dari masa anak-

anak ke dewasa dengan rentang antara usia 12-23 tahun (Hall, dalam 

Santrock, 2003). Pada masa ini, remaja mengalami perubahan-perubahan 

pada diri mereka. Perubahan yang dimaksud meliputi perubahan pada 

aspek biologis, kognitif serta aspek sosial-emosional. Pada aspek biologis, 

remaja akan mengalami perubahan secara fisik dan pada kerja hormon 

yang disebabkan oleh pubertas. Pada aspek kognitif, remaja akan 

mengalami perkembangan pada cara mereka berpikir, kemampuan mereka 

untuk menyelesaikan suatu permasalahan (fungsi intelegensi), dan 

kemampuan berbahasa. Remaja juga akan mulai mampu untuk berpikir 

secara abstrak. Pada aspek sosial-emosional, remaja akan mengalami 

perubahan dalam hubungan interpersonal, emosi, karakter, serta perannya 

dalam lingkungan sosialnya. Remaja mulai lebih menghabiskan waktu 

bersama dengan teman-teman sebaya mereka dibandingkan dengan 

keluarga mereka dan memiliki emosi yang bergejolak (Santrock, 2003). 

Selain perubahan-perubahan yang terjadi, menurut teori 

perkembangan Erikson pada masa ini remaja memasuki tahap 

perkembangan identity versus identity confusion. Remaja memiliki tugas 



 

2 

 

perkembangan ketika memasuki tahap identity versus identity confusion 

yaitu membentuk identitas pada dirinya. Pada tahap ini remaja akan 

dihadapkan pada pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut dengan 

permasalahan eksistensial seperti siapa diri mereka, peran yang dimainkan 

olehnya dalam lingkungan sosial, serta keunikan pada diri mereka yang 

dapat membuat mereka berbeda dari orang lain. Remaja akan dihadapkan 

pada berbagai alternatif pilihan dan akan mulai untuk mencoba peran yang 

bervariasi hingga menemukan peran yang dirasa sesuai dengan dirinya 

sehingga akan terbentuk identitas pada dirinya (Santrock, 2003).  

Papalia, Old, dan Feldman (dalam Febriandari, Nauli, & HD, 2016) 

mendefinisikan identitas diri sebagai suatu pemahaman tentang diri, tolak 

ukur dalam seseorang menentukan tujuan, nilai serta hal yang diyakini 

oleh individu. Menurut Erikson, setiap manusia melalui delapan tahap 

berdasarkan tahapan perkembangan psikososial dan remaja sedang berada 

dalam tahap mereka menghadapi krisis dalam penemuan jati diri (dalam 

Yuliati, 2010). Tahapan-tahapan ini saling berkesinambungan satu dengan 

yang lain. Remaja yang berhasil untuk melewati krisis dan berhasil 

membentuk identitas diri yang lebih pasti dan stabil akan melanjutkan 

dengan tahapan krisis psikososial berikutnya (dewasa); sedangkan remaja 

yang tidak mampu melewati kondisi krisis pada tahapan ini akan 

mengalami kebingungan identitas yang diyakini dapat menimbulkan 

berbagai masalah sosial (Yuliati, 2010).  

Menurut Papalia, Olds, dan Feldman (2009), remaja yang berhasil 

membentuk identitas diri yang positif diindikasikan sebagai individu yang 
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mampu dalam memahami perannya dalam lingkunagn sosial, memilih 

pekerjaan yang sesuai dengan keinginan hati, bertindak sesuai dengan 

nilai-nilai religius yang diyakini olehnya, mampu mengambil keputusan 

berdasarkan pertimbangan diri sendiri, memperoleh prestasi akademik, 

menetapkan tujuan dalam hidup, melakukan kegiatan atau hobi yang 

positif, dan mampu untuk membangun hubungan interpersonal yang baik. 

Remaja yang mengalami kebingungan identitas diindikasikan sebagai 

individu yang tidak mampu untuk memaknai peran mereka dalam 

komunitas, memiliki kepribadian yang tidak stabil atau gampang berubah-

ubah, ketiadaan tujuan hidup maupun hobi serta perencanaan untuk masa 

mendatang, perilaku yang buruk, dan tidak tertarik dalam kegiatan yang 

rutin. Dapat disimpulkan bahwa remaja yang berhasil membentuk identitas 

dirinya memiliki pemahaman diri yang lebih baik dibandingkan remaja 

yang mengalami kebingungan identitas.  

Identitas merupakan salah satu komponen dari konsep diri yang 

merupakan sebuah pemahaman secara menyeluruh dari diri seseorang baik 

itu dari aspek fisik, psikis, sosial, emosional, aspirasinya, maupun 

prestasinya (Muawanah, Suroso, & Praktiko, 2012). Hal tersebut 

menunjukkan peran konsep diri dalam pemahaman diri yang menjadi 

indikasi dari identitas diri seseorang sehingga konsep diri yang baik 

sangatlah diperlukan untuk membentuk identitas diri yang baik. Bruner 

dan Taguiri (dalam Schneider, 2004) mendefinisikan konsep diri sebagai 

aspek dasar pada diri seseorang yang dapat memengaruhi cara seseorang 

memandang dan mempersepsikan dirinya maupun orang lain. Konsep diri 
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akan memberikan dampak terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan 

terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain. Tindakan-tindakan yang 

dilakukan olehnya dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam bagaimana 

caranya memandang dirinya sendiri (Shavelson & Roger dalam 

Muawanah, Suroso, & Pratikto, 2012).   

Konsep diri seseorang terbagi atas dua yaitu konsep diri yang positif 

dan negatif. Menurut Widiarti (2017) ketika seseorang memiliki konsep 

diri yang positif, ia dapat memandang dirinya, orang lain serta 

lingkungannya dengan pandangan yang lebih positif sedangkan orang-

orang dengan konsep diri yang negatif memiliki cara pandangan yang 

sebaliknya. Orang-orang dengan konsep diri yang negatif akan 

memandang dirinya, orang lain serta lingkungannya dengan penilalian 

yang negatif pula. Selain itu, orang-orang dengan konsep diri yang positif 

akan mampu untuk mengontrol diri, peka terhadap lingkungan, dan 

mempu untuk membangung hubungan interpersonal dengan baik, kreatif, 

bertindak secara spontan, penuh penghargaan terhadap diri sendiri dan 

juga orang lain, mudah bergaul dan disukai oleh orang lain, serta 

memandang diri sebagai suatu kesatuan (Shiffer, Layhch-Sanner & 

Nadelmen, dalam Muawanah, Suroso, & Pratikto, 2012).   

Orang-orang dengan konsep diri yang negatif akan merasa rendah 

diri, tidak percaya pada kemampuannya, dan biasanya diliputi oleh 

kecemasan yang tinggi (Beane & Libka dalam Muawanah, Suroso, & 

Pratikto, 2012).  Selain itu, konsep diri yang negatif dapat pula 

membentuk seseorang menjadi pribadi yang tidak mampu mengontrol diri, 
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bertindak secara impulsif, tidak sabar, mudah frustrasi dan memiliki ego 

yang rendah (Hay dalam Muawanah, Suroso, dan Pratikto, 2012).  

Muawanah, Suroso, dan Pratikto (2012) menyatakan bahwa remaja 

dengan konsep diri yang negatif cenderung terlibat dalam kenakalan 

remaja dan menunjukkan perilaku antisosial. Gunarsa (dalam Unayah & 

Sabarisman, 2015) membandingkan konsep diri pada remaja yang terlibat 

dalam kenakalan remaja serta remaja yang tidak terlibat dalam kenakalan 

remaja. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa remaja yang terlibat 

dalam kenakalan remaja cenderung memiliki konsep diri yang lebih 

negatif dibandingkan dengan remaja yang tidak terlibat dalam kenakalan 

remaja. Salah satu bentuk kenakalan remaja yang terjadi adalah tawuran 

antar kelompok pelajar yang terjadi di Tangerang pada Oktober 2018. 

Tawuran ini memakan seorang korban yang mendapatkan luka serius dan 

dilarikan ke Rumah Sakit dalam kondisi kritis. Pemicu tawuran ini adalah 

keributan yang terjadi saat kedua sekolah melakukan pertandingan futsal 

(Tangerangnews.com, 2018). Fenomena tersebut merupakan salah satu 

kasus dari sekian banyak kenakalan yang terjadi dalam lingkup remaja. 

Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut, penting bagi remaja yang 

sedang berada dalam tahap yang rentan dan beresiko untuk meningkatkan 

serta memperbaiki konsep diri mereka demi meminimalisir angka 

kenakalan remaja (Muawanah, Suroso, & Pratikto, 2012).  

Banyak unsur yang harus dikuasai dengan baik oleh seseorang untuk 

dapat membentuk konsep diri yang positif dalam rangka terbentuknya 

identitas diri yang positif pula. Bartoszuk dan Pittman (dalam Prawitasari, 



 

6 

 

2018) menggolongkan unsur-unsur tersebut menjadi dua cakupan besar 

yakni ideological yang mencakup nilai moral, politik, karir, dan religius 

serta interpersonal yang mencakup hubungan interpersonal dengan teman 

dekat, pasangan, rekan, dan juga keluarga. Unsur religiositas dinilai 

penting untuk dikaji dalam masa perkembangan remaja (Park, dkk dalam 

Prawitasari, 2018). Hal ini disebabkan oleh remaja yang sedang berada 

dalam tahap perkembangan yang penting dan merupakan periode krisis 

bagi remaja dalam pengembangan konsep diri dan pembentukan identitas 

(Fowler & Dell, dalalm Prawitasari, 2018).  

Salah satu hal penting yang perlu untuk dilakukan oleh remaja dalam 

menghadapi tahapan ini adalah dengan meyakini suatu sistem kepercayaan 

yang mampu untuk memberikan petunjuk kepada remaja mengenai dirinya 

dan juga lingkungan sekitarnya (Davis & Kiang dalam Prawitasari, 2018). 

Agama merupakan salah satu sistem kepercayaan yang dapat membantu 

dalam memberikan petunjuk kepada remaja dalam pengembangan konsep 

diri. Remaja yang rentan jatuh kedalam hal-hal negatif dan pergaulan 

buruk membutuhkan ada suatu pedoman dan agama dapat menjadi 

pedoman yang dipegang oleh remaja karena agama mengajarkan hal-hal 

yang baik. Selain itu agama juga dapat memberikan petunjuk mengenai 

bagaimana cara seseorang menjalani kehidupan mereka, merupakan 

sumber dari makna-makna dalam kehidupan, dan juga agama dapat 

memengaruhi tindakan dari individu dan apa perasaan mereka (Christl, 

Morgenthaler, & Käppler, 2012). Ketika seseorang memiliki keyakinan 

terhadap agama yang dianut olehnya (believing), memiliki ikatan 
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emosional yang dirasakan dengan sosok transenden dari agama yang 

diyakini olehnya (bonding), menerapkan ajaran-ajaran yang diterima dari 

agama yang dianut olehnya (behaving), serta tergabung dan terikat dengan 

kelompok atau komunitas dari agama yang dianutnya (belonging), maka ia 

dapat dikatakan memiliki tingkat religiositas yang baik (Saroglou, 2011).  

Religiositas merupakan tingkat kedekatan individu dengan Tuhan 

dari agama atau keyakinan yang dianut olehnya (Saroglou, 2011). Pada 

masa remaja akhir, religiositas mulai memberikan dampak dalam 

kehidupan mereka. Pada masa ini remaja akan memasuki tahap synthetic-

conventional faith yang mana remaja akan meniru perilaku dari orang-

orang terdekat mereka yang sesuai dengan sosok transenden yang diyakini 

olehnya meskipun terkadang ada hal yang bertentangan dengan keinginan 

dirinya (Fowler, dalam Roehlkepartain, King, Wagener, & Benson, 2006). 

Mereka juga meyakini ajaran dari kepercayaan yang dianutnya sehingga 

memperoleh pemahaman diri yang lebih baik serta mereka akan berusaha 

untuk mempraktekannya dalam kehidupan mereka sehari-hari.  

Religiositas memiliki pengaruh terhadap konsep diri, hal ini sejalan 

dengan Daradjat (dalam Muchtar, 2015) menyebutkan bahwa religiositas 

pada seseorang akan terbawa seiring berjalannya waktu dan mengambil 

peran dalam pembentukan konsep diri. Hal ini didukung oleh pernyataan 

Shavelson dan Marsh (dalam Widodo, 2006) yang menyatakan bahwa 

proses pembentukan konsep diri pada individu dipengaruhi oleh evaluasi 

dari lingkungan sosialnya dan juga hasil atribusi diri termasuk dalam 

aspek religiositas.   
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Penelitian akan dilakukan terhadap remaja Kristen di Tangerang. 

Dalam agama Kristen, terdapat ajaran bahwa manusia diciptakan 

segambar dan serupa dengan Allah. Segambar dan serupa bukan berarti 

manusia serupa dengan Allah dari segi fisik. Ini menunjukkan identitas 

yang seharusnya dimiliki oleh seorang remaja Kristen yaitu sebagai 

ciptaan Allah yang paling berharga yang diciptakan segambar dan serupa 

dengan Allah. Ketika remaja dapat memahami identitas yang mereka 

miliki ini, mereka akan mampu untuk memandang dirinya sebagai pribadi 

yang berharga dan dapat mengasihi dirinya dengan benar.  

Selain itu agama Kristen dengan jelas menekankan ajaran mengenai 

mengasihi diri sendiri dengan benar, Allah dan juga sesama sehingga 

seseorang dengan penghayatan agama yang baik akan berusaha untuk 

memanifestasikan buah kasih dan dapat mempengaruhi konsep diri 

menjadi lebih positif (Bahr, dalam Jones & Francis, 1996) karena mereka 

akan memiliki cara pandang yang lebih baik terhadap dirinya serta 

terhadap orang lain sebagai bentuk nyata dari kasih menurut ajaran agama 

yang telah diterima olehnya. 

Tingkat religiositas pada diri individu yang terwujud dari keyakinan 

terhadap adanya sosok transenden, keterlibatan dalam komunitas yang 

dapat memupuk pertumbuhan rohani, usaha dalam menerapkan ajaran-

ajaran yang diterima serta interaksi-interaksi yang dilakukan manusia 

seperti berdoa, beribadah dapat membuat individu memiliki kelekatan 

terhadap Tuhan karena terbentuknya ikatan emosional dengan Tuhan. 

Individu akan menjadikan Tuhan sebagai figur kelekatan dimana manusia 
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akan merasakan adanya perasaan positif serta aman ketika melakukan 

interaksi dengan Tuhan. Manusia akan bergantung pada Tuhan terutama 

pada situasi yang menekan untuk mendapatkan rasa aman dan ketenangan 

melalui janji-janjiNya yang tertulis dalam Alkitab dan emosi positif yang 

dialami saat individu berdoa atau melakukan tradisi keagamaan lainnya 

(Clinton & Straub, 2011). Tingkat kelekatan dengan Tuhan dapat 

membuat individu lebih mampu memandang hidup dengan lebih positif, 

meningkatkan rasa bersyukur, serta dapat meningkatkan rasa keberhargaan 

diri seseorang karena individu percaya bahwa ada sosok yang dapat 

diandalkan dan juga dapat menjadi tempat bagi individu untuk 

mendapatkan rasa aman (Clinton & Straub, 2011). 

Apabila individu merasa bahwa Tuhan merupakan sosok yang dapat 

diandalkan, selalu memberikan perlindungan, mendampingi dan mengasihi 

individu apa adanya, maka individu akan memiliki keyakinan bahwa 

dirinya berharga (Fivush, 2006). Hal ini dapat mempengaruhi 

terbentuknya konsep diri yang positif dimana ia memiliki penilaian yang 

positif mengenai dirinya, menjadi orang dengan motivasi yang tinggi, 

menjadi orang yang mengasihi sesama, bersahabat, dapat dipercaya dan 

diandalkan saat ia membangun interaksi dengan dunia sosialnya baik itu di 

keluarga, lingkungan teman sebaya, maupun lingkungan masyarakat, serta 

dapat mengebangkan kompetensi sosial (Kobak & Hazan, dalam Helmi, 

1999). 

Konsep diri yang dimiliki seseorang juga dipengaruhi dari 

pandangan dan peniaian dari pihak lain. Seseorang yang menghayati 
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agamanya akan memiliki penilaian diri yang dipengaruhi oleh penilaian 

dari Allah. Allah memandang manusia sebagai pribadi yang berharga dan 

menerima manusia apa adanya sehingga ia juga akan memandang dirinya 

sebagai pribadi yang berharga sehingga mempengaruhi konsep dirinya 

menjadi lebih positif (Jones & Francis, 1996).  

Pemerintah Indonesia menuliskan adanya 18 karakter yang harus 

dipahami serta terdapat dalam remaja yaitu penghayatan akan agama, 

bertanggung jawab, peduli terhadap lingkungan, peduli sosial, cinta damai, 

bersahabat, gemar membaca, menghargai prestasi, cinta tanah air, rasa 

ingin tahu, semangat kebangsaan, demokratis, mandiri, kerja keras, kreatif, 

toleransi, disiplin, kerja keras serta jujur (Prayitno & Manullang, dalam 

Matondang, 2018). Matondang (2018) menuliskan dalam ajaran Kristen 

juga mengungkapkan karakter-karakter Kristen yang seharusnya terdapat 

dalam diri individu berdasarkan Alkitab yaitu: Berempati (Matius 7:12; 

Lukas 6:31; Roma 13:9; Galatia 5:14; Filipi 2:4; Yakobus 2:8), 

memandang hidup dengan penuh rasa syukur (Matius 10:26; Markus 5:36; 

Yohanes 14:17), percaya diri (2 Korintus 1:24; Filipi 1:27; Kolose 1:23; 

Ibrani 3:14), bertanggung jawab (Bilangan 4:16; Roma 14:12; Ibrani 

13:7), bersukacita (Matius 5:12; Yohanes 15:11; Filipi 1:18; 1 Tesalonika 

5:16-18), kesetiaan (Mazmur 85:10; Amsal 16:6; Galatia 5:22; 1 Timotius 

6:11; 2 Timotius 2:22), rendah hati (Mazmur 25:9, 34:2, 149:4; Amsal 

3:34; 11:2; 15:33), ketulusan (Amsal 10:29, 11:3, 14:32; Matius 5:37, 

10:16), serta rasa takut akan Tuhan (Amsal 1:7, 3:7).  
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 Berdasarkan karakter-karakter yang harus dimiliki oleh remaja 

secara umum dan juga secara Kristiani, dapat dilihat adanya kesesuaian 

yaitu berupa suatu gambaran ideal mengenai karakter-karakter yang 

seharusnya dimiliki oleh remaja. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa 

remaja dapat mencapai gambaran ideal apabila remaja meningkatkan 

penghayatannya tehadap agama serta menyadari identitas dirinya sebagai 

seorang pengikut Kristus yang akan dapat membentuk konsep diri yang 

lebih positif.  

Namun hal itu sepertinya belum begitu tercermin dalam kehidupan 

remaja Kristen karena masih tingginya angka kenakalan remaja yang ada. 

Hasil survei yag dilakukan oleh Bilangan Research Center (BRC) terhadap 

4.095 remaja Kristen yang ada di Indonesia, didapatkan bahwa 14.6% 

remaja terbiasa mengkonsumsi minuman beralkohol dan 0.8% mengalami 

ketergantungan. Selain itu sebanyak 2.3% melakukan hubungan seksual 

lawan jenis di luar nikah dan sebanyak 0.9% melakukan hubungan seksual 

sesama jenis; sebanyak 43% pernah mengunjungi situs porno lebih dari 

satu kali, dan ada juga hasil yang mendapatkan bahwa sebanyak 14.2% 

remaja Kristen memiliki pikiran untuk bunuh diri, 3.5% pernah mencoba 

untuk bunuh diri, 9.8% remaja pernah lari dari rumah dan 1.8% 

mengonsumsi obat-obatan terlarang.  

Data-data tersebut menunjukkan buruknya konsep diri remaja yang 

terlihat dari kurangnya kesadaran mengenai identitas dirinya serta 

pemahaman diri yang positif dan kurangnya aplikasi dari identitas diri 

sebagai orang pecaya. Salah satu cara untuk mengatasi hal tersebut adalah 
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dengan meningkatkan religiositas pada diri remaja. Dengan peghayatan 

agama yang baik, remaja Kristen dapat lebih memahami identitasnya 

sebagai orang percaya dan pengikut Kistus. Di Tangerang sendiri, 

berdasarkan data sensus penduduk yang dilakukan pada tahun 2010, 

penduduk beragama Kristen menempati posisi kedua setelah agama Islam 

dengan jumlah terbanyak yaitu 95.240 dengan jumlah remaja sebesar 

7.153 jiwa di Tangerang. Hal ini membuat penelitian ini penting untuk 

dilakukan kepada remaja Kristen yang berada di Tangerang untuk dapat 

membentuk konsep diri yang lebih positif dalam rangka menekan angka 

kenakalan remaja Kristen yang ada.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan dengan uraian di atas, rumusan masalah dari peneliti 

adalah apakah terdapat hubungan antara religiositas dan konsep diri pada 

remaja di Tangerang? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan dengan uraian pada latar belakang dan rumusan 

masalah, tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui 

ada tidaknya hubungan antara religiositas dengan konsep diri pada remaja 

di Tangerang. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan 

sumbangsih secara teoritis pada ilmu Psikologi mengenai remaja 
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khususnya yang berkaitan dengan konsep diri dan juga religiositas. Selain 

itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih bagi ilmu 

Psikologi perkembangan, Psikologi Pendidikan dan Psikologi Positif. 

1.4.2 Manfaat Praktis  

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi tambahan ilmu bagi 

masyarakat luas khususnya remaja mengenai permasalahan dan tantangan 

yang dihadapi. Apabila penelitian yang dilakukan terbukti, maka 

penelitian ini juga diharapkan untuk menjadi rekomendasi bagi remaja 

untuk meningkatkan religiositas mereka dalam rangka pembentukan 

konsep diri yang lebih positif. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan 

dapat memberikan manfaat bagi para peneliti lainnya yang juga ingin 

meneliti hal serupa. 

 


