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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

Tinjauan pustaka merupakan parameter dalam suatu penelitian 

ilmiah, karena tinjauan pustaka merupakan dasar pijak membangun 

kerangka berpikir, dan menyusun hipotesis penelitian. Dalam bab ini 

akan diuraikan tentang identitas diri dan faktor-faktor yang 

mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut antara lain dukungan 

sosial teman sebaya dan hubungan orang tua-remaja. 

 

2.1 IDENTITAS DIRI REMAJA 

Dalam sub pokok bahasan tersebut akan dijelaskan secara 

berturut-turut pengertian identitas diri, teori identitas diri, aspek-

aspek identitas diri, faktor-faktor yang mempengaruhi identitas diri. 

 

2.1.1 Pengertian Identitas Diri 

Identitas diri merupakan kesadaran individu untuk 

menempatkan diri dan memberikan arti pada dirinya dengan tepat di 

dalam konteks kehidupan (Zanden, 1990). Desmita (2005) 

merumuskan identitas diri sebagai suatu kesadaran akan kesatuan 

dan kesinambungan pribadi, serta keyakinan yang relatif stabil 

sepanjang rentang kehidupan, sekalipun terjadi berbagai perubahan. 

Pernyataan lain menyebutkan bahwa identitas diri adalah proses 

menjadi seorang yang unik dengan peran yang penting dalam hidup 

(Erikson dalam Papalia & Olds, 2001).  

Dari beberapa pendapat ahli di atas maka dapat disimpulkan 

bahwa identitas diri adalah kesadaran individu untuk menempatkan 

diri dan memberi arti pada dirinya sebagai seorang pribadi yang 
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unik, memiliki keyakinan yang relatif stabil, serta memiliki peran 

penting dalam konteks kehidupan bermasyarakat menurut Marcia 

(dalam Rice, 1996) mengemukakan bahwa, individu yang telah 

melalui masa krisis dan telah menetapkan komitmen di dalam 

hidupnya berarti individu tersebut sudah mencapai identitas dirinya 

dengan optimal (achieved identity). Krisis menyangkut suatu masa 

dimana secara aktif terlibat dalam proses pemilihan beberapa 

alternatif, sedangkan komitmen menyangkut suatu ketetapan dalam 

pemilihan yang diekspresikan oleh individu (Marcia dalam Rice, 

1996).  

Individu dengan achieved identity berarti telah mengalami 

krisis dan menyelesaikannya. Penyelesaian krisis dilakukan dengan 

cara mengevaluasi secara hati-hati dan cermat berbagai alternatif dan 

pilihan yang tersedia. Individu membuat sendiri kesimpulan dan 

keputusan yang tepat dengan memperhatikan kemampuan serta 

keterbatasan yang dimiliki. 

Achieved identity akan menjadi inti pribadi individu yang telah 

berhasil melewati proses dari kebingungan tentang siapa dirinya dan 

apa yang diinginkan dalam hidupnya (diffused), menerima pilihan-

pilihan dari orang tua tanpa mempertimbangkan alternatif lain 

(foreclosure), kemudian melakukan usaha aktif dalam menghadapi 

krisis (moratorium) dan akhirnya dapat memahami pilihan yang 

realistik, membuat pilihan dan berperilaku sesuai dengan pilihannya 

tersebut (Marcia dalam Rice, 1990). 
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Pengertian mengenai identitas diri dikemukakan oleh Gunarsa 

(2003) sebagai berikut: 

1. Identitas dapat diartikan sebagai suatu inti pribadi yang tetap 

ada, walaupun mengalami perubahan bertahap dengan 

pertambahan umur dan perubahan lingkungan. 

2. Identitas dapat diartikan sebagai cara hidup tertentu yang 

sudah dibentuk pada masa-masa sebelumnya dan menentukan 

peran sosial manakah yang harus dijalankan. 

3. Identitas merupakan suatu hasil yang diperoleh pada masa 

remaja, akan tetapi masih akan mengalami perubahan dan 

pembaharuan. 

4. Identitas dialami sebagai suatu kelangsungan didalam dirinya 

dan didalam hubungannya keluar dirinya. 

5. Identitas merupakan suatu persesuaian peranan sosial yang 

pada azasnya mengalami perubahan. 

Identitas diri menurut Stuart dan Sudeen (1991) 

mengungkapkan identitas diri adalah cara-cara yang digunakan untuk 

membedakan individu satu dengan individu-individu lainnya. 

Dengan demikian diri adalah sesuatu pengertian yang mengacu pada 

identitas spesifik dari indvidu. Seseorang yang mempunyai perasaan 

identitas diri yang kuat akan memandang dirinya berbeda dengan 

orang lain. 

Hal yang penting dalam identitas adalah jenis kelamin (Keliat, 

1992). Identitas jenis kelamin berkembang sejak lahir secara 

bertahap dimulai dengan konsep laki-laki dan wanita banyak 

dipengaruhi oleh pandangan dan perlakuan masyarakat terhadap 
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masing-masing jenis kelamin tersebut. Perasaan dan perilaku yang 

kuat akan identitas diri individu dapat ditandai dengan: 

1. Memandang dirinya secara unik. 

2. Merasakan dirinya berbeda dengan orang lain. 

3. Merasakan otonomi: menghargai diri, percaya diri, 

kemampuan diri, menerima diri dan mampu mengontrol diri. 

4. Mempunyai persepsi tentang gambaran diri, peran dan 

konsep diri. 

Identitas diri merupakan kemampuan untuk mengemukakan 

dan memahami tentang siapa dirinya sebagai individu. Pada masa 

remaja terjadi perubahan yang sangat penting pada identitas diri 

(Harter, 1990). Pada masa ini, mereka sangsi akan perasaannya 

secara pribadi tapi juga untuk pengakuan dari orang lain dari 

lingkungan bahwa dirinya merupakan individu yang unik dan 

khusus. Allport menuliskan bahwa diri terdiri dari hal-hal atau 

proses-proses yang penting dan bersifat pribadi bagi seorang 

individu, segi-segi yang menentukan seseorang sebagai yang unik 

(Semiun, 2006). Erikson menuliskan konsep tentang identitas 

merupakan satu kesatuan perasaan dan pengertian tentang keunikan 

diri, merasa diri berarti, dan rasa percaya diri (Blasi dan Milton, 

1990). 

 

2.1.2 Remaja 

2.1.2.1 Pengertian Remaja 

Istilah adolescence atau remaja berarti “tumbuh” atau “tumbuh 

menjadi dewasa”. Istilah adolescence, seperti yang dipergunakan 

saat ini, menpunyai arti yang lebih luas mencakup kematangan 
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mental, emosional, social dan fisik (Hurlock, 1980). Pada tahun 

1974, WHO memberikan definisi tentang remaja yang lebih bersifat 

konseptual. 

Dalam definisi tersebut dikemukakan 3 kriteria yaitu biologik, 

psikologik, dan social ekonomi, sehingga secara lengkap definisi 

tersebut berbunyi sebagai berikut: Menurut Muangman (dalam 

Sarwono,2000). Remaja adalah suatu masa di mana: 

a. Individu berkembangn dari saat pertama kali ia 

menunjukan tanda-tanda seksual sekundernya sampai saat 

ia mencapai kematangan seksual. 

b. Individu mengalami perkembangan psikologik dan pola 

identifikasi dari kanak-kanak menjadi dewasa. 

c. Terjadi peralihan dari ketergantungan yang sosial-ekonomi 

yang penuh kepada keadaan yang relative lebih mandiri. 

Dari pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa remaja adalah 

suatu masa dimana seorang sedang bertumbuh menuju dewasa 

mencakup kematangan mental, sosial, dan fisik serta berusaha untuk 

menuju kepada suatu kemandirian secara sosial dan ekonomi. 

 

2.1.2.2 Ciri-ciri Masa Remaja 

Hurlock (1980) menuliskan bahwa seperti halnya dengan 

semua periode yang penting selama rentan kehidupan, masa remaja 

mempunyai ciri-ciri tertentu yang membedakan dengan periode 

sebelumnya dan sesudahnya. 

Adapun ciri-ciri remaja sebagai berikut: 

a) Masa remaja sebagai periode yang penting. 
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Menurut Tanner (dalam Hurlock, 1980) yang membahas akibat 

fisik pada masa remaja mengatakan bahwa perkembangan fisik 

yang cepat dan penting disertai dengan cepatnya 

perkembangan mental yang cepat, terutama pada awal masa 

remaja. Semua perkembangan itu menimbulkan perlunya 

membentuk sikap, nilai, dan minat baru. 

b) Masa remaja sebagai periode peralihan 

Dalam setiap periode peralihan, status individu tidaklah jelas 

dan mendapat keraguan akan peran yang harus dilakukan. Pada 

masa ini, remaja bukan lagi seorang anak dan juga bukan 

seorang dewasa. Kalau remaja berperilaku seperti anak-anak, ia 

akan diajari untuk “bertindak sesuai umurnya”. Status remaja 

yang tidak jelas ini juga menguntungkan karena status 

memberi waktu kepadanya untuk mencoba gaya hidup yang 

berbeda dan menentukan pola perilaku, nilai dan sifat yang 

paling sesuai baginya. 

c) Masa remaja sebagai periode perubahan 

Ada beberapa perubahan yang sama yang hampir bersifat 

universal: 

1. Meningginya emosi, yang intensitasnya bergantung pada 

tingkat perubahan fisik dan psikologis karena perubahan 

emosi biasanya terjadi lebih cepat semasa awal masa 

remaja. 

2. Perubahan tubuh, minat dan peran yang diharapkan oleh 

kelompok sosial untuk dipesankan, menimbulkan masalah 

baru. Bagi remaja muda, masalah baru yang timbul tampak 

lebih banyak dan lebih sulit disesuaikan dibandingkan 
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dengan masalah yang dihadapi sebelumnya. Remaja akan 

tetap merasa ditumbuhi masalah, sampai ia sendiri 

menyelesaikannya menurut kepuasannya. 

3. Berubah nilai-nilai. Sebagaian besar remaja tidak lagi 

menganggap bahwa banyaknya teman merupakan petunjuk 

popularitas yang lebih penting daripada sifat-sifat yang 

dikagumi dan dihargai oleh teman-teman sebaya, mereka 

telah mengerti bahwa kualitas lebih penting daripada 

kuantitas. 

4. Sebagaian besar remaja bersifat ambivalen terhadap 

perubahan. Mereka menginginkan dan menuntut 

kebebasan, tetapi mereka sering takut bertanggungjawab 

akan akibatnya dan meragukan kemampuan mereka untuk 

mengatasi tanggungjawab tersebut. 

Masa remaja dikenal sebagai salah satu masa periode dalam 

rentang kehidupan manusia yang memiliki beberapa keunikan 

tersendiri. Keunikan tersebut bersumber dari kedudukan masa remaja 

sebagai periode tradisional antara masa kanak-kanak dan masa 

dewasa. Pada masa transisi ini remaja akan mengalami perubahan-

perubahan sehingga dapat dikatakan ciri-ciri yang menonjol pada 

masa remaja adalah berlangsungnya perubahan itu sendiri, yang 

dalam interaksinya dengan lingkungan sosial membawa berbagai 

dampak pada perilaku remaja (Lerner & Hultsch, dalam Agustiani, 

2006). 

Selanjutnya, Gunarsa (2003) menuliskan tentang ciri-ciri masa 

remaja sebagai berikut: 

1) Masa kegelisahan. 
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Remaja memiliki banyak keinginan untuk memperoleh 

pengalaman, pengetahuan dan keluwesan dalam tingkah laku 

namun sisi yang lain belum mampu melakukan berbagai hal. 

Mereka ingin tahu segala peristiwa yang terjadi di lingkungan 

luas, akan tetapi tidak berani mengambil tindakan untuk 

mencari pengalaman dan pengetahuan yang langsung dari 

sumber-sumbernya, akhirnya mereka dikuasai oleh rasa gelisah 

karena keinginan-keinginan yang tidak tersalurkan. 

2) Pertentangan 

Pada umumnya terjadi perselisihan dan pertentangan antara 

remaja dengan orangtua sehingga mereka ingin melepaskan diri 

dari orangtua, akan tetapi keinginan untuk melepaskan diri ini 

ditentang juga oleh keinginan untuk memperoleh rasa aman di 

rumah. 

3) Berkeinginan besar untuk mencoba segala hal yang belum 

diketahuinya. Remaja pria mencoba untuk merokok secara 

tersembunyi, seolah-olah untuk membuktikan apa yang dilakukan 

oleh orang dewasa dapat pula dilakukan oleh remaja. Remaja 

puteri mulai belajar dandan menurut mode dan kosmetik yang 

terbaru.  

Keinginan mencoba pada remaja ini dapat berakibat negatif 

apabila mereka diajak mencoba mengisap ganja, mariyuana atau 

suntikan morphin, malapetaka akan dialaminya sebagai akibat 

penyaluran yang tidak ada manfaatnya. 

4) Keinginan mencoba seringpula diarahkan pada diri sendiri 

maupun terhadap orang lain. Keinginan mencoba tidak hanya 

dalam bidang penggunaan obat-obatan terlarang akan juga 
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meliputi hal-hal berhubungan dengan fungsi ketubuhannya dan 

memberikan akibat yang tidak selalu menyenangkan, misalnya 

kehamilan yang menghentikan karier, prestasi sekolah yang justru 

diidamkan remaja. 

5) Keinginan untuk menjelajah ke alam sekitar pada remaja lebih 

puas. 

Keinginan untuk menjelajah dan menyelidiki dapat 

disalurkan dengan baik kepenyelidikan yang bermanfaat. Keinginan 

mereka menyelidiki tidak selalu berarti membuang tenaga dengan 

percuma. Penyaluran yang bermanfaat dapat menghasilkan 

penemuan alat-alat baru atau modifikasi perlengkapan rumah seperti 

radio dan alat-alat elektronika lain yang sering diciptakan oleh 

remaja. 

6) Berkhayal dan berfantasi. 

Remaja banyak berkhayal dan berfantasi mengenai prestasi dan 

karier. Pada remaja puteri lebih banyak terlihat sifat terasa sehingga 

lebih banyak berintikan romantika hidup. Khayalan dan fantasi tidak 

selalu bersifat negatif, karena dipihak lain dianggap sebagai suatu 

pelarian dari situasi dan suasana yang tidak memuaskan remaja. 

Khayalan dan fantasi dapat bersifat positif, sebagai suatu 

penghematan untuk daya kreativitasnya yang tidak memerlukan 

biaya. Sebagaian besar kreativitas dan eksperimen dilakukan dalam 

alam fantasinya, tanpa biaya, hanya perlu adanya perlengkapan daya 

kreativitas yang positif. 

7) Aktifitas kelompok 

Pada umumnya remaja akan membentuk kelompok untuk 

melakukan kegiatan bersama dan mengadakan penjelajahan secara 
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kelompok. Keinginan untuk berkelompok tumbuh sedemikian 

besarnya dan dapat dikatakan sebagai hal yang wajar dan umum 

dilakukan oleh remaja. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa masa remaja 

merupakan periode yang penting dimana terjadi perubahan emosi, 

fisik, nilai-nilai. Hal ini menyebabkan remaja merasa gelisah, 

mengalami kebingungan, berfantasi mengenai prestasi dan karir, dan 

mereka suka membentuk kelompok. 

 

2.1.3 Teori Identitas diri 

Teori mengenai identitas diri ditulis oleh Erikson. Tahap 

perkembangan manusia menurut teori Erikson (Santrock, 2007): 

1. Kepercayaan versus ketidakpercayaan. 

Perasaan percaya menuntut adanya perasaan nyaman secara 

fisik dan setidaknya perasaan takut dan ragu-ragu terhadap 

masa depan. Masa bayi, kepercayaan akan menentukan tahap 

bagi harapan seumur hidup bahwa dunia akan menjadi tempat 

tinggal yang baik dan menyenangkan. 

2. Otonomi versus rasa malu dan keraguan-keraguan. 

Setelah memperoleh kepercayaan diri dari pengasuhnya, bayi 

mulai menemukan bahwa perilaku mereka adalah milik mereka 

sendiri. Mereka mulai merasakan rasa kemandirian atau 

otonominya. Jika bayi banyak dibatasi dan hukum terlalu 

keras, mereka cenderung mengembangkan rasa malu dan ragu-

ragu. 

3. Prakarsa versus rasa bersalah. 
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Ketika anak-anak prasekolah mulai memasuki dunia sosial 

yang luas, mereka dihadapkan pada tantangan-tantangan yang 

lebih besar dibandingkan ketika mereka masih bayi. 

4. Tekun versus rasa rendah diri 

Tidak ada saat lain yang lebih bersemangat atau antusias untuk 

belajar dibandingkan pada akhir periode pengembangan 

imanjinasi pada masa kanak-kanak awal. Bahayanya yang 

dihadapi dimasa sekolah dasar adalah anak mengembangkan 

rasa rendah diri-rasa tidak kompeten dan tidak produktif. 

5. Identitas versus kebingungan identitas 

Individu diperhadapkan pada tangan untuk menemukan 

siapakah mereka itu, bagaimana mereka nantinya, dan arah 

mana yang mereka tempuh dalam hidupnya. 

6. Keintiman versus keterkucilan 

Individu menghadapi tugas perkembangan yang berkaitan 

dengan pembentukan relasi intim dengan orang lain. Erikson 

mendeskripsikan keintiman sebagai menemukan diri sendiri 

disatu sisi, namun kehilangan diri sendiri disisi lainnya. Jika 

seorang mudah membentuk persahabatan yang sehat dan 

sebuah relasi yang intim dengan orang lain, keintiman akan 

dicapai, jika tidak maka ia akan merasa terkucil. 

7. Bangkit versus stagnasi 

Persoalan utama yang dihadapi individu dimasa ini adalah 

membantu generasi muda mengembangkan dan mengarahkan 

kehidupan yang berguna. 
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8. Interitas versus kekecewaan 

Masa dimana individu mulai mereflesikan kehidupan di masa 

lalu. Melalui banyak rute yang berbeda, manusia lanjut usia 

dapat mengembangkan pandangan positif mengenai sebagian 

besar atau semua tahap perkembangan sebelumnya. 

  Berdasarkan teori Erikson, Marcia (1980) 

mengidentifikasikan empat status identitas melalui interview 

mendalam dengan remaja. Status indentitas ini mencerminkan 

tingkat komitmen yang dibuat remaja terhadap nilai-nilai 

agama, politik, dan pekerjaan. Lebih jelas tentang status 

identitas, Damon (dalam http://blog.tp.ac.id, 2011) menuliskan 

empat status identitas sebagai berikut: 

1. Pengalihan identitas (foreclosure) 

2. Kebingungan identitas (identity diffusion) 

3. Moratorium 

4. Pencapaian identitas (identity achievement). 

Dari pemaparan teori identitas diri penulis memilih 

teori Erikson yaitu identitas vesus kebingungan identitas. Teori 

ini dapat mendukung penelitian tentang identitas diri yang 

dapat mencakup berbagai aspek dari masa pengembangan 

identitas diri. 

 

2.1.4 Aspek-aspek Identitas Diri 

Erikson (1968) telah menuliskan tentang pentingnya identitas 

diri. Lingkungan sosial dan budaya, turut memberikan 

pengaruh pada pengembangan identitas diri remaja, bahkan 

selama masa remaja tidak semua remaja berhasil mencapai 

http://blog.tp.ac.id/
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identitas diri yang positif. Berdasarkan teori Erikson (dalam 

Oya, Zeynep, Aly: 1999), menuliskan aspek-aspek identitas 

diri sebagai berikut: 

1. Society Identity 

Keanggotaan dalam suatu kelompok dan peran dalam 

kelompok merupakan unsur yang penting dalam identitas 

sosial. Kelompok merupakan suatu hal yang penting bagi 

seorang remaja memiliki teman dilingkungan sekolah (kelas) 

dan teman dalam suatu regu atau kelompok. Mereka akan 

merasa nyaman ketika berada dengan sahabat karib dan akan 

merasa kesepian tanpa sahabat. Remaja akan merasa lebih 

dekat dengan teman daripada dengan orangtua karena dengan 

teman. Mereka akan lebih banyak berbagi pengalaman dan 

perhatiannnya. 

Penerimaan teman sebaya sangat penting bagi suatu 

pemahaman diri. Griffith (1993) menuliskan bahwa diri 

merupakan suatu proses yang berkelanjutan dari penerimaan 

dan penolakan suatu kelompok, misalnya seorang remaja 

membutuhkan penerimaan dalam suatu tim sepak bola, 

basket, musik, tarian, diskusi  tugas-tugas sekolah, dan lain-

lain. Hubungan persahabatan dapat membantu remaja 

mengembangkan kemampuan menjalin relasi sosial. Pada 

dasarnya remaja ingin memiliki teman dan ingin diterima, 

dipahami, dihargai. 

Pemenuhan peran dalam kelompok sekolah, rumah, 

dan masyarakat secara umum merupakan aspek lain dari 

identitas sosial. Aspek identitas sosial secara terus-menerus 
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akan diperoleh melalui suatu proses dari penerimaan atau 

keanggotaan dan persahabatan yang sangat penting karena 

tanpa persahabatan dan keanggotaan dalam kelompok remaja 

akan mengalami kegoncangan emosi. 

2. Physical Identity 

Penampilan secara fisik merupakan hal yang penting bagi 

pemahaman diri. Remaja mengalami rasa gelisah terhadap 

penampilan fisik, bahkan ada yang ingin merubah 

penampilannya. 

Remaja ingin memiliki bentuk tubuh dan penampilan 

seperti para idola mereka, sehingga mereka berusaha dan 

bertindak seperti idola atau model yang mereka inginkan. 

Tindakan ini merupakan acuan yang digunakan oleh remaja 

untuk mengevaluasi penampilan fisik mereka.  

3. Personal Identity 

Karateristik dari kepribadian yang sangat menonjol adalah 

keakraban, kedewasaan, keramahan, keyakinan, pengendalian 

diri dan jenis kelamin. 

4. Familial Identity 

Keluarga memiliki peran yang penting dalam pengembangan 

identitas dan perilaku remaja. Pada umumnya remaja 

menghormati orangtua mereka walaupun mereka kadang-

kadang tidak sependapat dengan orangtua namun mereka 

percaya orantua selalu menginginkan yang terbaik untuk anak-

anaknya. 

Meskipun remaja mengalami konflik dengan orangtua 

yang otoriter, mereka merasa bahwa orangtua sedang 
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melakukan yang terbaik bagi mereka. Dengan demikian, 

kesalahpahaman yang dialami oleh orangtua dan remaja dapat 

diatasi dengan membangun komunikasi yang baik diantara 

mereka.  

5. Moral-Ethical Identity 

Identitas moral-etika yaitu nilai-nilai yang dimiliki oleh 

remaja, seperti keinginan untuk menolong orang lain, peka 

terhadap kebutuhan orang lain. Misalnya membantu 

memberikan penjelasan kepada teman dalam mengerjakan 

tugas dari sekolah, berperan dalam masyarakat dengan bekerja 

keras untuk kemajuan lingkungannya. 

Dari uraian di atas, landasan teori yang digunakan 

dalam penelitian ini, berdasarkan teori Erikson (dalam Oya, 

dkk: 1999) aspek-aspek dari identitas diri yaitu ada lima aspek: 

social identity, physical identity, personal identity, familial 

identity, moral-ethical identity. 

  

2.1.5 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Identitas Diri 

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi identitas diri 

menurut Fuhrman (1990), adalah:  

a. Pola Asuh  

Pola asuh demokratis dikatakan dapat membantu 

berkembangnya identitas diri yang lebih optimal, dikarenakan 

remaja dengan pola asuh demokratis dapat mengembangkan 

dan mengekspresikan ide-idenya dengan orang tua sebagai 

pengawas bukan sebagai pengekang kebebasan.  
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b. Model Identifikasi  

Model identifikasi biasanya adalah orang yang sukses 

dalam hidupnya. Individu memiliki suatu harapan bahwa 

dengan menjadi seperti model identifikasinya maka dirinya 

akan meraih sukses yang sama sehingga memotivasi individu 

untuk melakukan hal-hal yang dilakukan oleh model tersebut.  

c. Homogenitas Lingkungan  

Individu yang berada pada lingkungan yang homogen 

cenderung lebih mudah membentuk identitas dirinya 

dibandingkan dengan yang berada pada lingkungan heterogen. 

Individu yang berada pada lingkungan heterogen lebih lama 

menghadapi krisis karena terlalu banyak alternatif yang ada di 

hadapannya.  

d. Perkembangan Kognisi  

Individu yang memiliki kemampuan berpikir operasional 

formal akan mempunyai komitmen yang kuat dan konsisten 

sehingga dapat menyelesaikan krisis identitas dengan baik. 

e. Sifat Individu  

Remaja memiliki sifat ingin tahu dan keinginan untuk 

eksplorasi yang besar dimana hal ini dapat membantu 

pencapaian identitas.  

f. Pengalaman Masa Kanak-kanak  

Individu yang di masa kanak-kanak telah berhasil 

menyelesaikan konflik-konfliknya cenderung lebih mudah 

menyelesaikan krisis dalam mencapai  identitas diri. 
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g. Identitas etnik 

Etnis dan harapan dari lingkungan tempat individu tinggal akan 

mempengaruhi pencapaian identitas.   

h. Pengalaman Kerja  

Pengalaman kerja individu dapat menstimuli 

pembentukan identitas diri. Individu menjadi lebih matang 

dengan menghadapi permasalahan yang ada di lingkungan 

kerjanya sehingga individu mengetahui kelebihan atau 

kekurangan apa yang dimiliki untuk menghadapi permasalahan 

tersebut.  

Papalia dan Olds (2001) mengemukakan bahwa kelompok 

teman sebaya merupakan sumber referensi utama bagi remaja dalam 

hal persepsi dan sikap yang berkaitan dengan gaya hidup. 

Selanjutnya Conger dalam Shanti, 2007) mengatakan bahwa, teman-

teman bagi remaja dapat menjadi sumber informasi misalnya 

mengenai bagaimana cara berpakaian yang menarik, musik atau film 

apa yang bagus, dan sebagainya. Erikson (dalam Sprinthall dan 

Collins, 1995) mengemukakan bahwa remaja menerima dukungan 

sosial dari kelompok teman sebaya. Pemberian dukungan sosial dan 

penyediaan tempat untuk melakukan segala uji coba membuat teman 

sebaya merupakan bagian yang penting dalam pembentukan identitas 

diri. 

Kelompok Teman Sebaya merupakan kelompok acuan bagi 

seorang anak untuk mengidentifikasikan dirinya dan untuk mengikuti 

standar kelompok. Sejak seorang remaja menjadi bagian dari 

kelompok teman sebaya tersebut identitas dirinya mulai terbentuk 

(Thornburg, 1982).  
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Identitas diri merupakan kesadaran individu untuk 

menempatkan diri dan memberikan arti pada dirinya dengan tepat di 

dalam konteks kehidupan (Zanden, 1990). Desmita (2005) 

merumuskan identitas diri sebagai suatu kesadaran akan kesatuan 

dan kesinambungan pribadi, serta keyakinan yang relatif stabil 

sepanjang rentang kehidupan, sekalipun terjadi berbagai perubahan. 

Pernyataan lain menyebutkan bahwa identitas diri adalah proses 

menjadi seorang yang unik dengan peran yang penting dalam hidup 

(Erikson dalam Papalia & Olds, 2001).   

Dari beberapa pendapat ahli di atas maka dapat disimpulkan 

bahwa identitas diri adalah kesadaran individu untuk menempatkan 

diri dan memberi arti pada dirinya sebagai seorang pribadi yang 

unik, memiliki keyakinan yang relatif stabil, serta memiliki peran 

penting dalam konteks kehidupan bermasyarakat.  

 

2.2 DUKUNGAN SOSIAL TEMAN SEBAYA 

Dalam sub pokok bahasan tersebut akan dijelaskan secara 

berturut-turut pengertian dukungan sosial teman sebaya, aspek-aspek 

dukungan sosial teman sebaya, peran dukungan sosial teman sebaya. 

 

2.2.1 Pengertian Dukungan Sosial Teman Sebaya 

 Menurut Baron dan Brnye (2005) mengatakan bahwa 

dukungan sosial merupakan kenyamanan seseorang secara fisik dan 

psikologis yang diberikan oleh teman atau anggota keluarga. Smett 

(1994) mengatakan dukungan sosial merupakan salah satu bentuk 

ikatan secara sosial yang mengambarkan kualitas diri hubungan 

interpersonal, yang terdiri dari dukungan emosional, dukungan 
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penghargaan atau penilaian, dukungan informatif dan dukungan 

instrumental.  

Taylor (1998), mengemukakan bahwa dukungan sosial 

didefinisikan sebagai presepsi atau pengalaman yang satu dicintai 

dan dirawat, terhormat dan dihargai, dan bagian dari jaringan sosial, 

bantuan dan kewajiban bersama. Kemudian House (dalam Cocke, 

2008) mengatakan secara umum dukungan yang diberikan oleh 

orang lain dan muncul dalam hubungan interpersonal. Cocke juga 

menggariskan jenis perilaku yang dianggap sebagai potensi 

dukungan sosial yaitu dukungan emosional, dukungan instrumental, 

dukungan informasional dan penghargaan.  

Sementara itu, Heaney & Israel (dalam Gordon, 2011) 

mengidentifikasi empat jenis dukungan sosial yaitu dukungan 

emosional, dukungan instrumental, dukungan informasi dan 

dukungan penilaian. Sejalan dengan itu Malecki, Demary & Eliot 

(dalam Gordon, 2011) juga mengemukakan hal yang sama bahawa 

dukungan sosial meliputi dukungan emosional, dukungan 

instrumental, dukungan informasional dan dukungan penilaian. 

Malecki & Demary (2000) mengambarkan dukungan sosial sebagai 

“dukungan umum atau perilaku dukungan spesifik individu dari 

orang-orang tertentu dalam jaringan sosial, yang meningkatkan 

fungsi mereka dan/atau menahan mereka dari hasil penderitaan”. 

Smet (1994), menambahkan bahwa dukungan sosial 

merupakan suatu bentuk perhatian, penghargaan atau pertolongan 

yang diterima individu lain atau kelompoknya. Informasi tersebut 

diperoleh dari orang tua, guru, teman sebaya, kelompok atau 

organisasi. Dalam hal ini akan dilihat tentang teman sebaya yang 
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merupakan anak-anak atau remaja dengan tingkat kematangan dan 

tingkat usia yang kurang lebih sama, dan merupakan sumber 

informasi dan perbandingan tentang dunia di luar keluarga (Santrok, 

2007). Weiss (1974) menjelaskan enam dukungan sosial yang 

berbeda atau "ketentuan" yang dapat diperoleh dari hubungan dengan 

orang lain. Ia berpendapat bahwa ada enam ketentuan yang 

diperlukan bagi individu untuk merasa cukup didukung dan untuk 

menghindari kesendirian, meskipun ketentuan yang berbeda 

mungkin yang paling penting dalam keadaan tertentu atau pada tahap 

yang berbeda dari siklus hidup. Ketentuan Weiss dapat dibagi secara 

konseptual menjadi dua kategori besar; bantuan yang berhubungan 

dan bantuan tidak berhubungan. 

Menurut Monks (1994) menyatakan bahwa berinteraksi dengan 

teman sebaya merupakan permulaan hubungan persahabatan yang 

bersifat timbal balik dan memiliki sifat-sifat antara lain; ada saling 

pengertian, saling percaya dan menghargai. Pada kesempatan lain 

Duncan, dkk,. (dalam Robbins, dkk., 2008) mengemukakan bahwa 

dukungan sosial yang diberikan teman sebaya merupakan suatu 

dukungan penting yang dibutuhkan seorang remaja dalam masa-

masa perkembangannya. Teman sebaya menyediakan fungsi-fungsi 

penting dalam masa remaja. Misalnya melalui pengidentifikasian diri 

dengan teman sebaya, remaja mulai membangun penilaian terhadap 

moral mereka, pada saat yang sama juga mulai menyediakan sumber-

sumber informasi mengenai dunia di luar keluarga dan juga 

mengenai diri mereka sendiri (Santrok dalam Gentry & Campbell, 

2002).  
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Berdasarkan beberapa uraian dalam definisi di atas, dalam 

penelitian ini penulis menggunakan definisi Weiss (1974) yang 

menjelaskan enam dukungan sosial atau "ketentuan" yang dapat 

diperoleh dari hubungan dengan orang lain, yang mencakup 

emosional, instrumental, penilaian, dan dukungan informasi yang 

diperoleh individu dari interaksinya dengan orang lain. 

 

2.2.2 Aspek-aspek dukungan sosial teman sebaya 

Weiss (dalam Cutrona, 1994) mengemukakan adanya enam 

aspek dukungan sosial yang disebut sebagai “The Social Provision 

Scale” antara lain: 

1. Reliable Alliance (Ketergantungan yang dapat diandalkan). 

Dalam dukungan sosial ini, individu mendapat jaminan bahwa 

ada individu lain yang dapat diandalkan bantuannya ketika individu 

membutuhkan bantuan, bantuan tersebut sifatnya nyata dan 

langsung. Individu yang menerima bantuan ini akan merasa tenang 

karena individu menyadari ada individu lain yang dapat diandalkan 

untuk menolongnya bila individu mengalami masalah dan kesulitan. 

2. Guidance (Bimbingan). 

Dukungan sosial ini berupa nasehat, saran dan informasi yang 

diperlukan dalam memenuhi kebutuhan dan mengatasi permasalahan 

yang dihadapi. Dukungan ini juga dapat berupa feedback (umpan 

balik) atas sesuatu yang telah dilakukan individu. 

3. Reassurance of Worth (Pengakuan positif).  

Dukungan sosial ini berbentuk pengakuan atau penghargaan 

terhadap kemampuan dan kualitas individu. Dukungan ini akan 

membuat individu merasa dirinya diterima dan dihargai. 
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4.  Emotional Attachment (Kedekatan emosional).  

Dukungan sosial ini berupa pengekspresian dari kasih sayang, 

cinta, perhatian dan kepercayaan yang diterima individu, yang dapat 

memberikan rasa aman kepada individu yang menerima. 

5. Social Integration ( Integrasi sosial).  

Dukungan sosial ini memungkinkan individu untuk 

memperoleh perasaan memiliki suatu kelompok yang 

memungkinkannya untuk membagi minat, perhatian serta melakukan 

kegiatan secara bersama-sama. Dukungan semacam ini 

memungkinkan individu mendapatkan rasa aman, nyaman serta 

merasa memiliki dan dimiliki dalam kelompok yang memiliki 

persamaan minat. 

6. Opportunity to Provide Nurturance (Kesempatan untuk 

mengasuh).  

Suatu aspek penting dalam hubungan interpersonal adalah 

perasaan dibutuhkan oleh orang lain. Dukungan sosial ini 

memungkinkan individu untuk memperoleh perasaan bahwa orang 

lain tergantung padanya untuk memperoleh kesejahteraan. 

Aspek dukungan sosial oleh House (dalam LaRocco & 

Fitzgeral, 2010): 

a. Informasi (tentang lingkungan) 

Dukungan informasi dapat berupa saran-saran, nasehat, petunjuk 

yang diperoleh dari orang lain, sehingga individu dapat membatasi 

masalahnya dan mencoba mencari jalan keluarnya. 

b. Perhatian emosi (rasa suka, cinta, empati)  
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Perhatian secara emosional yang berupa kehangatan, kepedulian 

dan empati yang diberikan oleh orang lain dapat meyakinkan dia 

bahwa dirinya diperhatikan orang lain. 

c. Penilaian (informasi yang berhubungan dengan evaluasi diri) 

Penilaian berisi penghargaan positif, dorongan untuk maju atau 

persetujuan terhadap gagasan atau perasaan individu lain. 

d. Bantuan Instrumental (materi/ pelayanan)  

Bantuan instrumental merupakan bantuan nyata yang berupa 

dukungan materi seperti layanan, barang-barang, dan finansial. 

House (dalam Glanz, dkk., 2008) serta Malecki & Demary (2000), 

mengemukakan empat aspek dukungan sosial: 

a. Dukungan emosional, keberadaan seseorang atau lebih yang 

bisa mendengarkan secara simpati ketika seorang individu 

mengalami masalah dan bisa menyediakan indikasi 

kepedulian dan penerimaan. 

b. Dukungan penghargaan, meliputi ketersediaan informasi 

yang berguna dalam rangka evaluasi diri – dengan kata lain, 

memberikan umpan balik dan penguatan atau penegasan. 

c. Dukungan informasi, meliputi ketersediaan pengetahuan yang 

berguna dalam menyelesaikan masalah, seperti menyediakan 

informasi mengenai sumber-sumber dan layanan komunitas 

atau menyediakan nasehat dan tuntunan mengenai suatu aksi 

atau hal-hal tertentu untuk menyelesaikan masalah.  

d. Dukungan instrumental, melibatkan bantuan nyata atau 

praktis yang secara langsung dapat membantu seseorang yang 

membutuhkan. 
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Berdasarkan aspek-aspek dukungan sosial teman sebaya di 

atas, penulis di dalam penelitian lebih memilih aspek-aspek 

dukungan sosial teman sebaya yang di kemukakan oleh Weiss 

(dalam Curtona, 1994) yaitu Reliable Alliance (Ketergantungan yang 

dapat diandalkan), Guidance (Bimbingan), Reassurance of Worth 

(Pengakuan positif), Emotional Attachment (Kedekatan emosional), 

Social Integration( Integrasi sosial) dan Opportunity to Provide 

Nurturance (Kesempatan untuk mengasuh).  

 

2.2.3  Efek Dukungan Sosial Teman Sebaya 

 Orang tua bekerja untuk mencari nafkah demi mencukupi 

kebutuhan keluarganya dan remaja berada diluar rumah atau sekolah 

bersama dengan teman sebayanya. Kerenggangan hubungan 

orangtua dan remaja merupakan suatu kenyataan, sehingga remaja 

lebih banyak menghabiskan waktunya bersama dengan teman 

sebayanya. Soesilo (1985) menuliskan bahwa dengan teman-teman 

sebaya, remaja memiliki kesempatan banyak untuk secara intim 

berbicara dengan bahasa dan persoalan yang tidak boleh diketahui 

oleh guru dan orang tua. Dari teman sebaya tersebut remaja 

memperoleh simpati dan pengertian yang relatif dapat memberi 

kepuasan kepada individu. 

 Terhadap suatu kelompok teman sebaya (peer group), 

individu membuat konformitas. Konformitas tergantung pada situasi 

lainnya. Konformitas juga bergantung pada sifat dan kebutuhan 

individu. Anak yang baru memasuki masa remaja, akan lebih 

“terbuka” untuk dimasuki pengaruh teman-teman remaja daripada 

mereka yang sudah dewasa. 



 

41 

 

 Pengaruh peer group atas tingkah laku remaja bergantung 

pada sikap dan aktivitas yang ada dalam kelompok, serta kebutuhan 

individu. Jika unsur prestasi yang lebih diutamakan oleh kelompok, 

maka kebanyakan anggota menunjukkan prestasi. Kalau yang 

menjadi harapan adalah kekerasan dan kenakalan, maka dapat 

dipastikan sekelompok remaja tersebut melakukan kekerasan dan 

kenakalan. 

 Dukungan sosial yang diberikan oleh teman sebaya berupa 

informasi terkait dengan hal-hal apa saja yang akan dilakukan oleh 

remaja dalam upaya pengembangan identitas diri yang positif. Selain 

itu dapat memberikan timbal balik atas apa yang akan di lakukan 

remaja untuk mencoba melakukan peran sosial untuk menyelesaikan 

krisis guna tercapainya identitas diri yang positif ( Cremers, 1989). 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan aspek dukungan 

sosial teman sebaya yang dikemukakan oleh Weiss.  

 

2.3. Hubungan Orang tua-Remaja 

Dalam sub pokok bahasan tersebut akan dijelaskan secara 

berturut-turut pengertian hubungan orang tua-remaja, aspek-aspek 

hubungan orang tua- remaja, peran hubungan orang tua-remaja. 

 

2.3.1 Pengertian Hubungan Orangtua-Remaja 

Hubungan orang tua remaja menurut Somers yang mengacu 

dari Hudson menjelaskan bahwa hubungan orang tua remaja 

merupakan interaksi yang terjalin antara orang tua dan remaja yang 

mencakup kedekatan, komunikasi dan kehangatan. 
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2.3.2 Aspek-aspek Hubungan Orangtua-Remaja 

Aspek-aspek hubungan orang tua remaja menurut Somers 

(2006) yaitu kelekatan, komunikasi, dan kehangatan. 

a. kedekatan  

kedekatan merupakan hal yang penting bagi perkembangan 

selanjutnya dimasa anak-anak, remaja dan dewasa. Selama 

dasawarsa terakhir ini pada akhir perkembangan mulai 

mengeksplorasi peran dari struktur kedekatan yang aman serta 

konsep-konsep seperti keterjalinan dengan orangtua dimasa remaja. 

Kedekatan yang aman terhadap orangtua dimasa remaja dapat 

mendorong kompetensi sosial dan kesejahteraan dimasa remaja, 

sebagaimana terlihat dalam sejumlah karateristik seperti harga diri, 

penyesuaian emosi, dan kesehatan fisik. 

Kedekatan dengan orang tua dapat memfasilitasi kompetensi 

sosial dan kesejahteraan remaja. Remaja yang memiliki hubungan 

yang aman dengan orangtua mereka didapati memiliki harga diri 

yang lebih tinggi dan kesejahteraan emosional yang baik serta 

memiliki hubungan yang kompeten dan positif dengan teman sebaya. 

b. Komunikasi  

Komunikasi yang baik dalam keluarga akan memberikan 

dampak yang positif bagi pengembangan diri remaja. Dalam pola 

asuh otoritatif terdapat komunikasi yang baik dimana orangtua lebih 

banyak melibatkan remaja dalam dialog verbal dan membiarkan 

mereka mengekspresikan pandangan-pandangannya. Jenis keluarga 

seperti ini dapat membantu remaja memahami relasi sosial dan hal-

hal yang dibutuhkan untuk memahami seorang pribadi yang 

kompeten. 
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c. Kehangatan  

Suasana rumah yang hangat didalamnya dapat dirasakan 

adanya perhatian, pengakuan, pengertian, penghargaan, kasih 

sayang, saling percaya, dan waktu yang disediakan oleh orang tua 

bagi remaja  

Dari uraian di atas, landasan teori yang digunakan dalam 

penelitian ini, berdasarkan teori Somers (2006), aspek-aspek 

hubungan orang tua remaja yaitu kedekatan, komunikasi, dan 

kehangatan. 

 

2.3.3 Efek Hubungan Orang tua Remaja 

Relasi orang tua dengan remaja dipengaruhi dan ditentukan 

pula oleh sikap orang tua terhadap remaja (internal) dan keadaan 

eksternal (lahiriah) keluarga. Keadaan internal adanya kasih sayang 

yang didasari oleh rasa persahabatan yang sewajarnya antara orang 

tua dan remaja. Kesediaan menerima dan keterbukaan merupakan 

ciri dari hubungan yang akrab antara orang tua dan remaja. 

Pada umumnya remaja mengharapkan agar orang tua dan 

remaja dapat memberikan waktu yang cukup banyak untuk bersama-

sama dengan mereka, dapat memahami keadaan mereka yang 

berkaitan dengan sekolah, kegemaran, pilihan teman dan sebagainya 

(Ahmad dan Sholeh, 2005). 

Penelitian sebelumnya telah menemukan adanya hubungan 

antara orangtua-remaja merupakan hal yang penting bagi 

perkembangan identitas diri remaja. Relasi dalam keluarga dapat 

mendorong remaja untuk dapat mengungkapkan sudut pandangnya 

sendiri, serta memungkinkan keterjalinan yang memberikan 
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keamanan dasar sehingga remaja dapat mengeksplorasi dan 

memperluas dunia sosialnya (Santrock, 2007). Hal ini didukung oleh 

penelitian yang dilakukan oleh Harter (1990) orangtua yang 

menerima, empati, penuh kasih sayang, dapat mendorong remaja 

mengembangkan identitas diri yang positif. Selanjutnya Reis dan 

Younis (2004) menyatakan bahwa komunikasi yang buruk antara ibu 

dan remaja serta seringnya konflik dengan teman berhubungan 

rendahnya perkembangan identitas yang positif. Hal ini berbeda 

dengan penelitian yang dilakukan pada remaja Belanda Meeus dan 

Dekovi (1999), hasil penelitiannya menunjukkan bahwa hubungan 

orang tua remaja tidak memberikan pengaruh terhadap identitas diri 

remaja. 

 

2.4 HASIL PENELITIAN SEBELUMNYA 

Penelitian yang dilakukan oleh Ristianti (2009) tentang adanya 

hubungan yang signifikan dukungan sosial teman sebaya dengan diri 

pada remaja di SMA Pusaka 1 Jakarta, dengan sumbangan r=0,565 

dengan signifikansi 0,000 (p<0,01). Ryan dan Patrick (dalam 

Santrock, 2007) relasi antara teman-teman sebaya pada masa remaja 

juga berdampak bagi perkembangan identitas diri pada masa 

selanjutnya. Meeus dan Dekovi (1999), pada remaja Belanda 

menyatakan bahwa dukungan dari teman sebaya memberikan 

pengaruh yang positif terhadap pengembangan identitas diri. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Kurnia dan Rahayu (2010) 

menyatakan bahwa orangtua memiliki pengaruh yang signifikan bagi 

remaja dan orangtua dapat memberikan keyakinan kepada remaja 

untuk menentukan identitas diri. Laible dan Thompson (2000) 
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menuliskan tentang pentingnya hubungan (kehangatan) dalam 

keluarga berdampak pada kemampuan remaja untuk dapat 

menyesuaikan diri dengan baik sehingga ia dapat menjalani hidup 

dengan memiliki identitas diri yang positif. Selanjutnya Copper 

(1998), dalam penelitiannya kepada remaja menyatakan bahwa 

secara umum mengindikasikan bahwa relasi dalam keluarga dapat 

meningkatkan pengembangan identitas diri. Grotevant dan Cooper 

(1985) melakukan penelitian pada 84 remaja kulit putih menyatakan 

bahwa hubungan (komunikasi) antara orang tua remaja memberikan 

kontribusi yang positif terhadap eksplorasi identitas diri remaja. 

Ristianti dan Pratiwi (2009) menyatakan bahwa pengaruh dari 

dukungan sosial teman sebaya dan orang tua remaja (kelekatan) 

sangat bermanfaat bagi pengembangan identitas diri remaja. 

 

2.5 DINAMIKA HUBUNGAN ANTAR VARIABEL 

Masa remaja merupakan masa yang penuh dengan 

kegoncangan dan kebimbangan serta ketidakstabilan di dalam 

dirinya (Purnama, 1998). Pada masa ini remaja mengalami 

perubahan drastis, baik dalam fisik, psikis maupun sosial. Purnama 

(1998) juga mengatakan bahwa, di masa ini remaja akan menghadapi 

berbagai macam persoalan yang tidak dapat mereka selesaikan 

sendiri tanpa adanya bimbingan dan dukungan dari orang-orang 

terdekatnya. Oleh karena itu, remaja berusaha menggabungkan diri 

dengan teman-teman sebayanya. 

Hal ini dilakukan remaja dengan tujuan untuk mendapatkan 

pengakuan dan dukungan dari kelompok teman sebayanya sehingga 

akan tercipta rasa aman, terutama ketika remaja dihadapkan pada 
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suatu masalah. Beberapa studi telah memperlihatkan bahwa 

dukungan sosial teman sebaya memiliki pengaruh penting terhadap 

pembentukan identitas diri remaja. Kelompok teman sebaya 

merupakan lingkungan sosial pertama dimana remaja belajar untuk 

hidup bersama dengan orang lain yang bukan anggota keluarganya 

(Mu'tadin, 2002). 

Hal tersebut senada dengan pendapat yang dikemukakan oleh 

Al-Mighwar (2006), bahwa kelompok teman sebaya memberikan 

dunia tempat remaja muda bisa melakukan sosialisasi dalam suasana 

dimana nilai-nilai yang berlaku adalah nilai-nilai yan ditentukan oleh 

teman-teman seusianya. Keberadaan teman sebaya dalam kehidupan 

remaja merupakan keharusan, untuk itu seorang remaja harus 

mendapatkan penerimaan yang baik untuk memperoleh dukungan 

sosial dari kelompok teman sebayanya. 

Dukungan sosial yang didapatkan remaja dari teman 

sebayanya dapat dapat memberikan informasi terkait dengan hal apa 

yang harus dilakukan remaja dalam upaya membentuk identitas 

dirinya, selain itu dapat pula memberikan timbal balik atas apa yang 

remaja lakukan dalam dalam kelompok dan lingkungan sosialnya 

serta memberikan kesempatan bagi remaja untuk menguji coba 

berbagai macam peran dalam menyelesaikan krisis guna membentuk 

identitas diri yang optimal. Thoits (dalam Rutter, 1993) menyatakan 

bahwa, dukungan sosial adalah derajat dimana kebutuhan dasar 

individu akan afeksi, persetujuan, kepemilikan dan keamanan 

didapat melalui interaksi dengan orang lain. Menurut Weiss (dalam 

Cutrona dkk, 1994), dukungan sosial memiliki berberapa komponen 

salah satunya adalah Reliable alliance (ketergantungan yang dapat 
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diandalkan). Dalam dukungan sosial ini, individu mendapat jaminan 

bahwa ada individu lain yang dapat diandalkan bantuannya ketika 

individu membutuhkan bantuan, bantuan tersebut sifatnya nyata dan 

langsung, misalnya ketika remaja sedang kesulitan dalam 

mengerjakan tugas sekolah yang rumit, maka remaja dapat bertanya 

pada temannya yang lebih mengerti dan temannya tersebut bersedia 

memberikan penjelasan mengenai materi pelajaran yang sulit 

tersebut. Sehingga remaja dapat menyelesaikan tugas sekolah yang 

rumit tersebut atas bantuan dari temannya. Dengan demikian terlihat 

jelas bahwa teman sebaya dapat memberikan dukungan sosial bagi 

diri remaja. 

Balwin dan Hoffman (Santrock, 2007) menuliskan 

penelitiannya yang mengatakan bahwa ketika koefisitas keluarga 

yang didasarkan pada jumlah waktu yang digunakan keluarga untuk 

berkumpul bersama, kualitas komunikasi , dan sejauhmana remaja 

dilibatkan dalam pengambilan keputusan keluarga meningkat maka 

identitas diri juga akan mengalami peningkatan seiring dengan 

bertambahnya usia. Selanjutnya Cooper menjelaskan pembentukan 

identitas diri ditingkatkan melalui relasi dalam keluarga yang 

memungkinkan remaja dapat mengembangkan sudut pandangnya 

sendiri dan memperluas dunia sosialnya. 

Dari pemaparan di atas, dapat diketahui bahwa dalam 

lingkungan sosial remaja tidak terlepas dari teman sebaya dan 

hubungan orangtua-remaja sehingga dalam masa pencarian identitas 

diri remaja membutuhkan dukungan sosial dari teman sebaya dan 

relasi dalam keluarga yang sifatnya melibatkan remaja dalam 

pengambilan keputusan. 
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2.6 MODEL PENELITIAN 

Berdasarkan uraian diatas, maka model penelitian adalah sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7 HIPOTESIS PENELITIAN   

Berdasarkan perumusan masalah, tinjauan pustaka, dan 

kerangka pikir, maka dapat diajukan hipotesisi penelitian : Dukungan 

Sosial Teman Sebaya dan Hubungan Orang Tua- Remaja Sebagai 

Prediktor Identitas Diri Remaja. 

 

Dukungan Sosial 

Teman Sebaya  (X1) 

Hubungan Orang Tua- 

Remaja (X2) 

Identitas Diri (Y) 


