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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Setelah kerangka berpikir berhasil dibangun menggunakan teori 

yang ada dan sampel serta teknik pengambilan sampel telah ditentukan, 

maka penelitian dilanjutkan dengan pengambilan data dan mengolahnya 

dengan bantuan SPSS. Bab ini akan menjelaskan secara terperinci proses 

tersebut. 

 

4.1 Orientasi Kancah Penelitian 

Penelitian ini berjudul Dukungan Sosial Teman Sebaya dan 

Hubungan Orang Tua-Remaja Sebagai Prediktor Identitas Diri Pada Siswa 

SMA Negeri I Sabu Barat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengkaji apakah ada pengaruh secara simultan dari dukungan sosial 

teman sebaya dan hubungan orangtua- remaja terhadap identitas diri pada 

siswa SMA Negeri I Sabu Barat. 

Pada penelitian ini, data diperoleh melalui skala psikologi yang 

disebarkan pada 137 orang siswa-siswi kelas XI angkatan 2014 dan 2015 

setelah melewati proses try-out skala psikologi pada tanggal 9 Maret 2015 

sampai  14 Maret 2015. Setelah itu dilakukan penyebaran skala psikologi 

yang telah mempunyai daya diskriminasi yang baik pada tanggal 23 Maret 

2015 sampai 28 Maret 2015. Tujuan dari diadakannya try-out agar skala 

psikologi yang nanti dibagikan telah memiliki daya diskriminasi yang baik 

dan bebas dari aitem yang gugur. Try-out diakukan pada siswa SMA 

Kristen 1 Salatiga dengan pertimbangan membantu peneliti untuk penguji 

coba skala yang telah di buat dan membantu peneliti untuk berkonsultasi 
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dengan Dosen mengenai item-item yang gugur sehingga saat melakukan 

penelitian sudah dengan item yang valid.  

4.2 PROSEDUR PENELITIAN 

4.2.1 Pengambilan Data Awal 

Sebelum memasuki tahap penelitian lebih lanjut, penulis 

melakukan proses pencarian informasi siswa pada sekolah yang ingin 

diteliti oleh penulis. Pencarian informasi ini bertujuan untuk melengkapi 

data-data yang diperlukan. Data-data yang dimaksud adalah, jumlah siswa 

SMA Negeri I Sabu Barat angkatan 2014 dan 2015 yang akan dijadikan 

subjek penelitian. 

 

4.2.2 Penyusunan Alat Ukur dan Validitas Permukaan 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan 3 skala psikologi yaitu, 

skala identitas diri, skala dukungan sosial teman sebaya dan skala 

hubungan orang tua- remaja. 

a. Skala identitas diri Identity Style Inventory yang dimodifikasi 

berdasarkan aspek-aspek yang dikemukakan oleh  Berzonsky (1992) 

yaitu Social Identity, Physical Identity, Personal Identity, Familial 

Identity, Moral-Ethical Identity . 

b. Skala dukungan sosial teman sebaya The Social Provision Scale 

(TSPS), yang dimodifikasi berdasarkan aspek-aspek yang 

dikemukakan  oleh Weiss (1974) yaitu Reliable Alliance, Guidance, 

Reassurance of Worth, Emotional Attachment, Social Integration dan 

Opportunity to Provide Nurturance. 

c. Skala hubungan orang tua-remaja Index of Family Relations disusun 

oleh Hudson (1993) yaitu kedekatan, Komunikasi, kehangatan.  
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4.2.3  Pelaksanaan Penelitian 

  Proses try-out dilaksanakan pada hari selasa, 9 Maret 2015 kepada 

120 orang siswa SMA Kristen 1 Salatiga. Try out dilakukan dengan cara 

penulis meminta bantuan kepada salah satu  guru bimbingan konseling 

(BK) untuk sama-sama bersama penulis masuk keruangan kelas masing-

masing dan setelah itu guru menjelaskan maksud dan tujuan kedatangan 

penulis di kelas. Setelah proses penjelasan selesai guru BK meninggalkan 

penulis dengan para siswa, kemudian penulis menyampaikan maksud dan 

tujuan kedatangan penulis dan meminta kerja sama dari para siswa untuk 

mengisi kuesioner yang telah dibagikan penulis. Penulis menjelaskan 

jawaban yang diberikan oleh siswa tidak ada yang salah atau benar, oleh 

karena itu kuisioner yang ada diisi sesuai dengan keadaan siswa saat itu. 

Penulis menyelesaian kegiatan try out terakhir pada tanggal 14 Maret 

2015. 

Proses pengambilan data dilakukan penulis pada hari senin, 23 

Maret 2015 kepada 137 orang siswa SMA Negeri I Sabu Barat. Dalam 

proses ini penulis meminta bantuan dari Kepala Sekolah, Guru Bimbingan 

Konseling dan Guru Wali kelas untuk memberikan waktu kepada penulis 

di kelas untuk pelaksanaan penelitian. Penulis memberi kesempatan 

kepada siswa untuk mengisi kuisioner dengan waktu yang telah diberikan 

oleh pihak sekolah. Proses penelitian berlangsung sampai dengan tanggal 

29 Maret 2015. 

4.3 DESKRIPSI HASIL TRY-OUT 

4.3.1 Deskripsi Hasil Try-Out 

Data try-out yang diolah pada penelitian ini adalah data primer 

dalam bentuk skala psikologi dari hasil jawaban responden terkait 

identitas diri, dukungan sosial teman sebaya dan hubungan orang tua-
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remaja. Skala psikologi sebagai alat ukur didistribusikan secara langsung 

terhadap 120 responden dan semua dikembalikan kepada penulis sebanyak 

120 dengan keadaan sudah terisi.  

 

4.3.2 Distribusi Frekuensi Identitas Responden Try-Out 

Distribusi frekuensi responden try out berdasarkan jenis kelamin: 

 

Tabel 4.1 

Demografi Responden Try Out Menurut Jenis Kelamin 

 
Jenis Kelamin Jumlah Responden Presentase 

Laki-laki 63 52% 

Perempuan 57 48% 

Total 120 100% 

 

Tabel 4.1 di atas memberikan informasi bahwa responden try-out 

yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 63 orang dengan presentase 

52% dan perempuan berjumlah 57 orang dengan presentase 48%. 

4.4 UJI DAYA DISKRIMINASI DAN RELIABILITAS SKALA 

Untuk mengetahui kualitas skala psikologi yang nantinya akan 

digunakan, terlebih dahulu dilakukan seleksi item skala psikologi dan 

reliabilitas skala psikologi, dengan tujuan untuk memilih item yang baik 

digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian ini seleksi item dilakukan 

pada proses try-out sehingga pada proses pengambilan data dengan 

responden yang sebenarnya akan mendapat hasil yang benar-benar dapat 

dipertanggungjawabkan. 

 

4.4.1 Daya Diskriminasi dan Reliabilitas Skala Identitas Diri. 

Item yang digunakan untuk menjaring data Identitas diri siswa 

adalah sebanyak 43 item. Setelah dilakukan diskriminasi item melalui 
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corrected item-total correlation diperoleh 5 item yang memiliki koefisien 

korelasi ≤ 0,30 dan dinyatakan gugur. Adapun item yang gugur tersebut 

adalah nomor: 6, 14, 20, 31, 37.  Hasil lengkap terlampir dalam Tabel di 

bawah ini. 

 

Tabel 4.2 

Sebaran Item Valid dan Gugur Skala Identitas diri 

 
 

No 

 

Aspek  

Jumlah 

Item 

Nomor Item 

Valid 

Nomor Item 

Gugur 

1 Social Identity. Pemenuhan peran di 

rumah, sekola, masyarakat secara 

umum 

10 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 

10 

6 

 

2 Physical Identity. Penerimaan secara 

fisik yang diperoleh juga melalui 

penilaian dari teman. 

5 11,12, 13, 15, 16 14 

3 Pencapaian remaja dalam membangun 

keakraban dengan orang lain, 

meningkatkan kedewasaan dalam diri, 

serta memiliki keyakinan dan 

pengedalian diri yang kuat. 

14 18, 19, 21, 22, 23, 

24, 25, 26, 40, 41, 

42,43, 44 

20 

4 Komunikasi yang baik dalam keluarga 

yang ditunjukan melalui rasa saling 

menghargai antara orang tua 

7 27, 28, 29, 30, 32, 

39 

31 

5 Kemampuan remaja untuk peduli 

dengan kebutuhan orang lain, 

pemahaman politik, serta nilai-nilai 

agama yang dianut. 

5 33, 34, 35,36, 38 37 

Jumlah 43 38 5 

 

Pengujian reliabilitas pada penelitian ini mengunakan pengujian 

internal konsisten dengan melihat koefisien Cronbach’s Alpha. Dalam 

proses try-out ini diuji pula reliabilitasnya agar dapat diketahui reliabilitas 

dari skala aitem psikologi yang akan dipakai dalam pengambilan data 

sebenarnya. 
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Tabel 4.3 

Hasil Uji Reliabilitas Skala Identitas Diri 

 
 Koefisien Alpha Batas Hasil 

Identitas Diri 0,985 0,60 Reliable 

 

Berdasarkan Tabel 4.3 hasil uji reliabilitas di atas, diketahui bahwa 

variabel identitas diri memiliki koefisien Cronbach’s Alpha sebesar 0,985 

dari batas minimal yang ditetapkan adalah > 0,60 sehingga skala psikologi 

dalam variabel identitas diri dinyatakan reliabel. 

 

4.4.2 Daya Diskriminasi dan Reliabilitas Skala Dukungan Sosial 

Teman Sebaya  

Item yang digunakan untuk menjaring data dukungan sosial teman 

sebaya siswa adalah sebanyak 29 item. Setelah dilakukan diskriminasi 

aitem melalui corrected item-total correlation diperoleh 3 item yang 

memiliki koefisien korelasi ≤ 0,30 dan dinyatakan gugur. Adapun item 

yang gugur tersebut adalah nomor: 10, 19, 29. Hasil lengkap terlampir 

dalam Tabel di bawah ini. 

 

Tabel 4.4 

Sebaran Item Valid dan Gugur Skala Dukungan Sosial Teman Sebaya 

 
 

No 

 

Aspek  

Jumlah 

Item 

Nomor Item 

Valid 

Nomor Item 

Gugur 

1 Reliable alliance 5 1,18, 23, 26 10 

2 Guidance  5 3,12,16, 25 19 

3 Reassurance of worth 5 6, 9,13,20 

27 

- 

4 Emotional attachment 5 2, 8, 11,17, 21 - 

5 Sosial integration 4 5,8,14, 

22 

- 

6 Opportunity to provide nurturance 5 4,7,15, 

24 

29 

Jumlah 29 26 3 
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Pengujian reliabilitas pada penelitian ini mengunakan pengujian 

internal konsisten dengan melihat koefisien Cronbach’s Alpha. Dalam 

proses try-out ini diuji pula reliabilitasnya agar dapat diketahui reliabilitas 

dari skala psikologi yang nantinya akan dipakai dalam pengambilan data 

sebenarnya. 

Tabel 4.5 

Hasil Uji Reliabilitas Skala Dukungan Sosial Teman Sebaya 

 

 Koefisien Alpha Batas Hasil 

Dukungan Sosial Teman Sebaya 0,965 0,60 Reliable 

 

Berdasarkan Tabel 4.5 hasil uji reliabilitas diatas, diketahui bahwa 

variabel dukungan sosial teman sebaya memiliki koefisien cronbach’s 

alpha sebesar 0,965 dari batas minimal yang ditetapkan adalah > 0,60, 

sehingga skala psikologi dalam variabel dukungan sosial teman sebaya 

dinyatakan reliabel. 

 

4.4.3 Daya Diskriminasi dan Reliabilitas Skala Hubungan Orang 

tua- Remaja 

Item yang digunakan untuk menjaring data hubungan orang tua- 

remaja siswa adalah sebanyak 30 item. Setelah dilakukan diskriminasi 

item melalui corrected item-total correlation diperoleh 3 item yang 

memiliki koefisien korelasi ≤ 0,30 dan dinyatakan gugur. Adapun item 

yang gugur tersebut adalah nomor: 25, 27, 28, 29. Hasil lengkap terlampir 

dalam Tabel di bawah ini. 
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Tabel 4.6 

Sebaran Item Valid dan Gugur Skala Hubungan Orang tua- Remaja 

 

 

No 

 

Aspek  

Jumlah 

Item 

Nomor Item 

Valid 

Nomor Item 

Gugur 

1 Kelekatan 10 1, 4, 5. 6, 8, 23,26, 

30 

27, 28 

 

2 Komunikasi  9 2, 7, 9. 10, 11,12, 

13, 24 

29 

3 Reassurance of worth 11 3, 14, 15, 16, 17, 

18, 19, 20, 21, 22 

25 

Jumlah 30 26 34 

 

Pengujian reliabilitas pada penelitian ini menggunakan pengujian 

internal konsisten dengan melihat koefisien Cronbach’s Alpha. Dalam 

proses try-out ini diuji pula reliabilitasnya agar dapat diketahui reliabilitas 

dari skala psikologi yang nantinya akan dipakai dalam pengambilan data 

sebenarnya. 

Tabel 4.7 

Hasil Uji Reliabilitas Skala Hubungan Orang tua- Remaja 

 
 Koefisien Alpha Batas Hasil 

Hubungan Orang tua- Remaja 0,969 0,60 Reliable 

 

Berdasarkan hasil uji reliabilitas diatas, diketahui bahwa variabel 

hubungan orang tua-remaja memiliki koefisien cronbach’s alpha sebesar 

0,969 dari batas minimal yang ditetapkan adalah > 0,60, sehingga skala 

psikologi dalam variabel hubungan orang tua- remaja dinyatakan reliabel. 

4.5  DESKRIPSI RESPONDEN PENELITIAN 

Responden dalam penelitian ini siswa SMA Negeri I Sabu Barat 

angkatan 2014 dan 2015 yang berjumlah 137 orang. Pengambilan data 

dimulai tanggal senin, 23 Maret 2015. 
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4.5.1  karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Tabel 4.8 

Demografi Responden Menurut Jenis Kelamin  

 
Jenis Kelamin Jumlah Responden Presentase 

Laki-laki 64 47% 

Perempuan 73 53% 

Total 137 100% 

 

4.5.2 Analisis Deskriptif 

Tabel 4.9 

Analisis Deskriptif 

 
Statistik Descriptif 

 N Jarak Minimum Maximum Rata-rata Std. Deviation 

Identitas Diri 137 83 91 174 152,36 10,593 

Dukungan Sosial Teman Sebaya 137 35 89 124 105,15 6,621 

Hubungan Orangtua_Remaja 137 31 87 118 102,55 6,156 

Valid N (listwise) 137      

 

Dari Tabel 4.9 hasil output analisis deskriptif di atas, dapat 

diartikan sebagai berikut: 

1. Variabel identitas diri memiliki rata-rata hitung sebesar 152,36 dengan 

standar deviasi sebesar 10,593 artinya bahwa variabel identitas diri 

berada pada daerah positif. Hal ini menunjukan bahwa responden 

menilai skala psikologi tentang variabel identitas diri sesuai dengan 

dirinya. 

2.  Variabel dukungan sosial teman sebaya memiliki rata-rata hitung 

sebesar 105,15 dengan standar deviasi sebesar 6,621 artinya bahwa 

variabel dukungan sosial teman sebaya berada pada daerah positif. Hal 

ini menunjukan bahwa responden menilai skala psikologi tentang 

variabel dukungan sosial teman sebaya sesuai dengan dirinya. 

3. Variabel hubungan orang tua- remaja memiliki rata-rata hitung sebesar 

102,55 dengan standar deviasi sebesar 6,156 artinya bahwa variabel 
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hubungan orang tua remaja berada pada daerah positif. Hal ini 

menunjukkan bahwa responden menilai skala psikologi tentang 

variabel hubungan orang tua remaja sesuai dengan dirinya. 

 

4.6 IDENTIFIKASI SKOR  

4.6.1 Identifikasi Skor Identitas Diri 

Dengan menentukan tinggi rendahnya variabel identitas diri, 

digunakan 5 kategori, yakni sangat tinggi. Tinggi, sedang, rendah dan 

sangat rendah. Jumlah aitem yang digunakan untuk mengukur identitas 

diri adalah 38 aitem dengan daya diskriminasi yang baik. Maka nilai 

tertinggi yang diperoleh yaitu 190 (5 × 38) dan nilai terendah 38 (1 × 38). 

Perhitungan interval dapat dilihat sebagai berikut: 

 

i = 
                            

              
 

i = 
      

 
  

i = 30,4. 

Dengan demikian gambaran tinggi rendah hasil dari identitas diri 

dapat dilihat sebagai berikut: 

 

Tabel 4.10 

Kategorisasi Skor Identitas Diri 

 
Kategori Interval N Presentase 

Sangat Tinggi 159,6≤ ×< 190 31 23% 

Tinggi  129,2≤ ×< 159,6 105 76% 

Sedang  98,8≤ ×< 129,2 1 1% 

Rendah 68,4≤ ×< 98,8 - - 

Sangat Rendah 38 ≤ ×< 68,4 - - 

Jumlah  137 100% 

SD = 10,593     Min = 91     Max = 174 
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Tabel 4.10 memberikan informasi bahwa skor sangat tinggi 

bergerak dari 159 sampai dengan 190, skor tinggi bergerak dari 129,2 

sampai dengan 159,6, skor sedang bergerak dari 98,8 sampai dengan 

129,2, skor rendah bergerak dari 68,4 sampai dengan 98,8, dan skor sangat 

rendah bergerak dari 38 sampai dengan 68,4. Hal ini menunjukan bahwa 

23% responden memiliki identitas diri dengan kategori sangat tinggi, 76% 

responden berada pada kategori tinggi dan 1% berada pada kategori 

sedang. 

 

4.6.2 Identifikasi Skor Dukungan Sosial Teman Sebaya 

Dengan menentukan tinggi rendahnya variabel dukungan sosial 

teman sebaya, digunakan 5 kategori, yakni sangat tinggi. Tinggi, sedang, 

rendah dan sangat rendah. Jumlah aitem yang digunakan untuk mengukur 

dukungan sosial teman sebaya adalah 24 item dengan daya diskriminasi 

yang baik. Maka nilai tertinggi yang diperoleh yaitu 120 (5 ×24) dan nilai 

terendah 24 (1 × 24). Perhitungan interval dapat dilihat sebagai berikut: 

 

i = 
                            

              
 

i = 
      

 
  

i = 17,2. 
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Dengan demikian gambaran tinggi rendah hasil dari dukungan 

sosial teman sebaya dapat di lihat sebagai berikut: 

Tabel 4.11 

Kategorisasi Skor Dukungan Sosial Teman Sebaya 

 
Kategori Interval N Presentase 

Sangat Tinggi 100,8 ≤ ×< 120  104 76% 

Tinggi  81,6 ≤ ×< 100,8 33 24% 

Sedang  62,4 ≤ ×< 81,6 - - 

Rendah  43,2 ≤ ×< 62,4 - - 

Sangat Rendah 24 ≤ ×< 43,2  - - 

Jumlah   137 100% 

SD = 6,621     Min = 89     Max = 124 

 

Tabel 4.11 memberikan informasi bahwa skor sangat tinggi 

bergerak dari 100,8 sampai dengan 120, skor tinggi bergerak dari 81,6 

sampai dengan 100,8, skor sedang bergerak dari 62,4 sampai dengan 81,6, 

skor rendah bergerak dari 43,2 sampai dengan 62,4, dan skor sangat 

rendah bergerak dari 24 sampai dengan 43,2. Hal ini menunjukkan bahwa 

24% responden memiliki dukungan teman sebaya dengan kategori tinggi 

dan 76% responden berada pada kategori sangat tinggi. 

 

4.6.3 Identifikasi Skor Hubungan Orangtua- Remaja 

Dengan menentukan tinggi rendahnya variabel hubungan orang 

tua- remaja, digunakan 5 kategori, yakni sangat tinggi. Tinggi, sedang, 

rendah dan sangat rendah. Jumlah item yang digunakan untuk mengukur 

hubungan orang tua- remaja adalah 24 aitem dengan daya diskriminasi 

yang baik. Maka nilai tertinggi yang diperoleh yaitu 120 (5 × 24) dan nilai 

terendah 24 (1 ×24). Perhitungan interval dapat dilihat sebagai berikut: 
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i = 
                            

              
 

i = 
      

 
  

i = 19,2. 

 

Dengan demikian gambaran tinggi rendah hasil dari Hubungan 

orang tua- remaja dapat dilihat sebagai berikut: 

 

Tabel 4.12 

Kategorisasi Skor Hubungan Orang tua-Remaja 
Kategori Interval N Presentase 

Sangat Tinggi 100,8 ≤ ×< 120  98 72% 

Tinggi  81,6 ≤ ×< 100,8 39 28% 

Sedang  62,4 ≤ ×< 81,6 - - 

Rendah  43,2 ≤ ×< 62,4 - - 

Sangat Rendah 24 ≤ ×< 43,2  - - 

Jumlah   137 100% 

SD = 6,156   Min = 87     Max = 118 

 

Tabel 4.12 memberikan informasi bahwa skor sangat tinggi 

bergerak dari 100,8 sampai dengan 120, skor tinggi bergerak dari 81,6 

sampai dengan 100,8, skor sedang bergerak dari 62,4 sampai dengan 81,6, 

skor rendah bergerak dari 43,2 sampai dengan 62,4, dan skor sangat 

rendah bergerak dari 24 sampai dengan 43,2.  Hal ini menunjukan bahwa 

28% responden memiliki hubungan orang tua- remaja dengan kategori 

tinggi dan 72% responden berada pada kategori sangat tinggi 

 

4.7 UJI ASUMSI KLASIK 

4.7.1 Uji Normalitas 

Pengujian normalitas dilakukan dengan melihat grafik histrogram,  

P-P Plot Test, dan hasil uji one sample kolmogorov smirnov.  
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Gambar 4.1 

Histogram  

 

Data dikatakan berdistribusi normal apabila histogram berbentuk 

lonceng (bell shaped curve) (Santosa, 2000). Dengan melihat tampilan 

histogram di atas, dapat disimpulkan bahwa grafik histogram memberikan 

pola distribusi normal, karena berbentuk lonceng serta tidak menceng ke 

kiri atau ke kanan.  

Gambar 4.2 

P-P Plot Test 
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Dari P-P Plot Test di atas, dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar 

di sekitar garis diagonal, serta penyebarannya searah garis diagonal. 

Sehingga dapat dikatakan bahwa data terdistribusi normal. 

 

Tabel 4.13 

Hasil Uji Kolmogorov Smirnov 
Uji Kolmogorov-Smirnov  

 Identitas 

Diri 

Dukungan 

SosialTeman 

Sebaya 

Hubungan 

Orang 

tua_Remaja 

N 137 137 137 

 Parameter Normal a,b 
Rata-rata 152,36 105,15 102,55 

Std. Deviasi 10,593 6,621 6,156 

Perbedaan yang terlihat 

Absolut ,113 ,082 ,072 

Positif ,064 ,050 ,072 

Negatif -,113 -,082 -,069 

Kolmogorov-Smirnov Z 1,327 ,965 ,843 

Asymp. Sig. (2-ekor) ,059 ,309 ,476 

a. Pengujian terdistribusi Normal. 

b. Kalkulasi dari data. 

Berdasarkan Tabel 4.13 uji  kolmogorov-smirnov, diketahui bahwa 

nilai koefisien identitas diri sebesar 1,327 dengan signifikansi sebesar 

0,059 (p > 0,05) yang berarti bahwa data identitas diri terdistribusi normal. 

Koefisien dukungan sosial teman sebaya sebesar 0,965 dengan 

signifikansi sebesar 0,309  (p > 0,05) yang berarti bahwa data dukungan 

sosial teman sebaya terdistribusi normal. Selanjutnya, koefisien hubungan 

orang tua- remaja sebesar 0,476 dengan signifikansi sebesar 0,476 (p > 

0,05) artinya bahwa data hubungan orang tua- remaja terdistribusi normal.  

 Dengan demikian data penelitian ini memenuhi asumsi normalitas 

dan model regresi layak digunakan untuk memprediksi identitas diri 
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berdasarkan dukungan sosial teman sebaya dan hubungan orang tua- 

remaja.  

Tabel 4.14 

Hasil Uji Kolmogorov Smirnov contoh tunggal 

Tabel 4.14 menunjukkan bahwa nilai residual koefisien 

Kolmogorov-Smirnof untuk variabel dependen sebesar 1,327 dan sig. 

sebesar 0,059 lebih besar  0,05 maka disimpulkan bahwa data terdistribusi 

normal. 

Secara keseluruhan, dengan menggunakan metode grafik histogram, P-P 

plot maupun statistik menunjukan bahwa data dalam penelitian 

terdistribusi normal. Dengan demikian data penelitian ini memenuhi 

asumsi normalitas dan model regresi layak digunakan untuk memprediksi 

identitas diri berdasarkan  dukungan sosial teman sebaya dan hubungan 

orang tua- remaja. 

 

 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Standardized Residual 

N 137 

Parameter Normal a,b 
Rata-rata ,0000000 

Std. Deviation ,99261983 

Perbedaan yang terlihat 

Absolut ,104 

Positif ,059 

Negatif -,104 

Kolmogorov-Smirnov Z 1,223 

Asymp. Sig. (2-ekor) ,100 

a. Pengujian terdistribusi normal. 

b. Kalkulasi dari data. 

 



 

83 

 

4.7.2 Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinearitas dilakukan untuk menguji apakah pada model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Sebab jika terjadi 

korelasi, maka terdapat problem multikolinearitas. Pengujian akan 

dilakukan dengan melihat nilai tolerance dan Variance Inflation Factor 

(VIF). Multikolinearitas terjadi jika nilai tolerance ≤ 0,10 dan VIF ≥ 10 

(Ghosali, 2009). 

 

Tabel 4.15 

Hasil Uji multikolineriatas 

 

Koefisien 

Model Koefisien Tak 

Terbakukan 

Koefisien 

Terbakuka

n 

t Sig. Statistik 

Kolinearitas 

B Std. 

Error 

Beta Toleran

ce 

VIF 

1 

(Constant) 55,079 15,800  3,486 ,001   

Dukungan Sosial Teman 

Sebaya 

,327 ,132 ,204 2,483 ,014 ,854 1,172 

Hubungan Orangtua_Remaja ,613 ,142 ,356 4,328 ,000 ,854 1,172 

a. Variabel Terikat: Identitas Diri 

 

 

 

 

 

Dari Tabel 4.15 terlihat kedua variabel bebas yang digunakan 

memiliki nilai tolerance 0,854 > 0,10 dan nilai VIF 1,172 < 10. Dengan 

demikian dapat disimpulkan tidak terdapat masalah multikolinearitas pada 

variabel yang digunakan. 

Selain itu, uji multikolinieritas dapat di lihat dengan menganalisis 

matrik korelasi variabel-variabel independen (bebas). Jika antar variabel 

independen ada korelasi yang cukup tinggi (umumnya di atas 0,90), maka 

hal ini merupakan indikasi adanya multikolinearitas atau sebaliknya. 
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Uji multikolinearitas juga dapat dilakukan dengan melihat matriks 

korelasi antar variabel-variabel bebas (zero oreder correlation matrix) 

yaitu jika variabel bebas ada korelasi yang cungkup tinggi (umumnya 

0,90) maka hal tersebut mengindikasikan gejala multikolinieritas (Ghozali, 

2009). Hasil uji zero order correlation matrix dapat dilihat dalam Tabel 

4.16. 

Tabel 4.16 di atas menunjukkan bahwa besaran koefisien korelasi 

antar variabel bebas dukungan sosial teman sebaya dengan hubungan 

orang tua- remaja adalah 0.341 dan 0.435 (p < 0.90), sehingga dapat 

 

 

Tabel 4.16 

Hasil Uji Zero Order Correlation Matrix 
Correlations 

Control Variables IdentitasD

iri 

DukunganSo

sialTemanSe

baya 

Hubungan

Orangtua_

Remaja 

-none-a 

Identitas Diri 

Korelasi 1,000 ,341 ,435 

Signifikan (2-tailed) . ,000 ,000 

Df 0 135 135 

Dukungan Sosial Teman 

Sebaya 

Korelasi ,341 1,000 ,383 

Signifikan  (2-tailed) ,000 . ,000 

Df 135 0 135 

Hubungan 

Orangtua_Remaja 

Korelasi ,435 ,383 1,000 

Signifikan  (2-tailed) ,000 ,000 . 

Df 135 135 0 

Hubungan 

Orangtua_Remaja 

Identitas Diri 

Korelasi 
1,000 ,210  

Signifikan (2-tailed) . ,014  

Df 0 134  

Dukungan Sosial Teman 

Sebaya 

Korelasi ,210 1,000  

Signifikan (2-tailed) ,014 .  

Df 134 0  

a. Cells contain zero-order (Pearson) correlations. 
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dikatakan bahwa tidak terdapat masalah multikolinieritas diatas variabel 

dependent (identitas diri). 

4.7.3 Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam sebuah model 

regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Jika varians tetap maka terjadi problem 

heteroskedastisitas. Model regresi yang baik yaitu heterokedastisitas atau 

tidak terjadi heteroskedastisitas (Santoso, 2000). 

 

Gambar 4.3 

Scatterplot 

 

Scatterplot di atas menunjukkan bahwa titik-titik menyebar secara 

acak dan tidak membentuk pola-pola tertentu yang jelas, serta tersebar di 

atas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini menunjukkan bahwa 

tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga dapat 

dipakai untuk memprediksi identitas diri berdasarkan dukungan sosial 

teman sebaya dan hubungan orangtua- remaja. 
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4.7.4 Uji Linearitas 

         Uji linearitas dilakukan untuk mengetahui hubungan linear antar 

variabel. Hasil uji linearitas terhadap identitas diri dan dukungan sosial 

teman sebaya serta identitas diri dan hubungan orang tua- remaja adalah 

sebagai berikut. 

 

 

Tabel 4.17 

Hasil uji linearitas terhadap Identitas Diri dan Dukungan Sosial Teman 

Sebaya 

Tabel ANOVA  

 Jumlah 

kuadrat 

df Rata-rata 

kuadrat 

F Sig. 

Identitas Diri * 

DukunganSosialTemanSebaya 

Antara  

Kelompok  

(Gabungan) 3898,491 29 134,431 1,266 ,193 

Linearitas 1772,675 1 1772,675 16,692 ,000 

Simpangan  

dari Linearitas 

2125,817 28 75,922 ,715 ,846 

Dalam Kelompok 11363,260 107 106,199   

Total 15261,752 136    

 

Berdasarkan Tabel 4.17 dapat dilihat bahwa nilai simpangan dari linearitas 

adalah 0,000 (syarat p > 0,05) dengan demikian dapat disimpulkan 

terdapat linearitas antara identitas diri dengan dukungan sosial teman 

sebaya. 
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Tabel 4.18 

Hasil Uji Linearitas Identitas Diri dengan Hubungan Orangtua- Remaja 

Tabel ANOVA  

 Jumlah 

kuadrat 

df Rata-rata 

kuadrat 

F Sig. 

IdentitasDiri * 

HubunganOrangtua_Remaja 

Antara Kelompok 

(Gabungan) 7549,936 29 260,343 3,612 ,000 

Linearitas 2882,383 1 2882,383 39,993 ,000 

Simpangan dari 

Linearitas 

4667,553 28 166,698 2,313 ,001 

Dalam Kelompok 7711,816 107 72,073   

Total 15261,752 136    

 

Berdasarkan Tabel 4.18 dapat dilihat bahwa nilai simpangan dari linearitas 

adalah sig 0,000 (syarat p > 0,05) dengan demikian dapat disimpulkan 

terdapat linearitas antara identitas diri dengan hubungan orang tua - 

remaja.  

 

Gambar 4.4 

Scatterplot Y (Identitas Diri) dengan X1 (Dukungan Sosial Teman Sebaya) 
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Gambar 4.5 

Scatterplot Y (Identitas Diri) dan X2 (Hubungan Orangtua- remaja) 

 

 
 

Berdasarkan Gambar 4.4 dan 4.5, terlihat bahwa garis lurus (arah 

positif) yang menandakan bahwa pengaruh dukungan sosial teman sebaya 

dan hubungan orang tua-remaja terhadap identitas diri bersifat linier. 

 

4.7.5 Analisis Regresi Berganda 

Hasi Analisis Regresi Nilai Koefisien Beta dan Nilai t Variabel 

Independen Terhadap Variabel Dependen. 

 

Tabel 4.19 

Dari Tabel di atas diperoleh persamaan regresi linear sebagai berikut: 
 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardiz d 

Coefficients 

t Sig. Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) 55,079 15,800  3,486 ,001   

Dukungan Sosial Teman Sebaya ,327 ,132 ,204 2,483 ,014 ,854 1,172 

Hubungan Orangtua_Remaja ,613 ,142 ,356 4,328 ,000 ,854 1,172 

a. Dependent Variable: IdentitasDiri 
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Y = 55,079+ 0,204 X1 + 0,356 X2 

Keterangan: 

1. Konstanta (a) sebesar 55,079 mengandung arti bahwa jika variabel 

independen dukungan sosial teman sebaya dan hubungan orang tua-

remaja bernilai 0, maka nilai identitas diri sebesar 55, 079 masuk 

dalam kategori rendah.  

2. Koefisien regresi dukungan sosial teman sebaya sebesar 0.204 

memberikan pemahaman bahwa setiap penambahan satu satuan atau 

satu tingkatan dukungan sosial teman sebaya akan berdampak pada 

meningkatnya identitas diri sebesar 0,204. Dengan kata lain, semakin 

baik kualitas  dukungan sosial teman sebaya siswa SMA Negeri 1 

Sabu Barat akan berdampak pada peningkatan kualitas nilai identitas 

diri. Dengan sebuah asumsi bahwa variabel independen lainnya (dalam 

hal ini hubungan orang tua- remaja) konstan. 

3. Koefisien regresi hubungan orang tua- remaja sebesar 0.356 

memberikan pemahaman bahwa setiap penambahan satu satuan atau 

satu tingkatan hubungan orang tua- remaja akan berdampak pada 

meningkatnya  identitas diri 0,356. Dengan kata lain, semakin baik 

kualitas hubungan orang tua- remaja siswa SMA Negeri I Sabu Barat 

akan berdampak pada peningkatan kualitas nilai identitas diri. Dengan 

sebuah asumsi bahwa variabel independen lainnya (dalam hal ini 

dukungan sosial teman sebaya) konstan. 

 

4.8 UJI HIPOTESIS 

Hipotesis : Terdapat pengaruh secara simultan antara dukungan 

sosial teman sebaya dan hubungan orang tua- remaja terhadap identitas 
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diri Siswa SMA Negeri I Sabu Barat. Uji hipotesis dilakukan dengan 

menggunakan uji regresi berganda dua variabel. Dua variabel yang 

dimaksud dalam penelitian ini adalah dua variabel independen, yakni 

dukungan sosial teman sebaya dan hubungan orang tua-remaja. Hasil 

pengujian selengkapnya dapat dilihat pada Tabel dibawah ini. 

 

4.8.1 Uji Signifikan Simultan (Uji F) 

 

Tabel 4.20 

Hasil Uji Regresi Berganda Signifikansi Nilai F 

 

Berdasarkan Tabel 4.20 anova, diperoleh nilai Fhitung sebesar 

19,401 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 (p < 0,05) yang berarti ada 

pengaruh yang signifikan dukungan sosial teman sebaya dan hubungan 

orang tua- remaja terhadap identitas diri. Dari hasil perhitungan ini maka 

hipotesis dalam penelitian diterima. 

 

4.8.2 Uji Signifikansi Parameter Indivudual (Uji t) 

Hasil perhitungan statistik secara parsial untuk variabel X1 (dukungan 

sosial teman sebaya) dan X2 (hubungan orang tua-remaja) terhadap Y 

(identitas diri) diperoleh hasil sebagai berikut: 

 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regresi 3426.944 2 1713.472 19.401 .000a 

Residu 11834.807 134 88.319   

Total 15261.752 136    

a. Prediktor: (Konstan), Hubungan Orangtua_Remaja, Dukungan Sosial Teman 

Sebaya 

  

b. Variabel Terikat: IdentitasDiri    
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Tabel 4.21 

Hasil Uji Regresi Berganda Nilai Koefisien Beta dan Nilai t Variabel 

Independen Terhadap Variabel Dependent. 

 
Koefisiena 

Model Koefisien Tak 

Terbakukan 

Koefisien 

Terbakukan 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Konstan) 55,079 15,800  3,486 ,001 

Dukungan Sosial Teman Sebaya ,327 ,132 ,204 2,483 ,014 

Hubungan Orangtua_Remaja ,613 ,142 ,356 4,328 ,000 

a. Variabel Terikat: IdentitasDiri  

 

Dari hasil pengujian diketahui bahwa nilai thitung dukungan sosial teman 

sebaya sebesar 2, 483 dengan tingkat signifikansi 0,000 (p < 0,05). Hasil 

ini mengartikan bahwa variabel dukungan sosial teman sebaya secara 

parsial dapat menjadi prediktor identitas diri. 

Dari hasil pengujian diketahui bahwa nilai thitung hubungan orang 

tua-remaja sebesar 4,328 dengan tingkat signifikansi 0,000 (p < 0,05). 

Hasil ini mengartikan bahwa variabel hubungan orang tua- remaja parsial 

dapat menjadi prediktor identitas diri. 

 

4.8.3 Koefisien Determinasi (R
2
) 

Analisis koefisien determinasi (R
2
) dilakukan untuk mengetahui sejauh 

mana pengaruh antara dukungan sosial teman sebaya dan hubungan orang 

tua-remaja terhadap identitas diri.  

Tabel 4.22 

Hasil Uji Korelasi Regresi Dukungan Sosial Teman Sebaya dan 

Hubungan Orang Tua-Remaja Terhadap Identitas Diri. 
 

Jumlah Modelb 

Model R R Kuadrat R Kuadrat yang 

Disesuaikan 

Std. Error kira-

kira 

Durbin-Watson 

1 ,474a ,225 ,213 9,398 1,204 

a. Prediktor: (Konstan), Hubungan Orangtua_Remaja, Dukungan Sosial Teman Sebaya 

b. Variabel Terikat: Identitas Diri 
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Nilai R sebesar 0,474 pada Tabel 4.22 menunjukkan adanya pengaruh 

dukungan sosial teman sebaya dan hubungan orang tua-remaja terhadap 

identitas diri dengan koefisien determinasi ( R
2 

) sebesar 0,225. Dengan 

demikian variabel dukungan sosial teman sebaya dan hubungan orang tua-

remaja memberikan pengaruh terhadap identitas diri sebesar 22,5%. 

Sedangkan sisanya sebesar 77,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang 

tidak diteliti dalam penelitian ini. Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa 

variabel dukungan sosial teman sebaya dan hubungan orang tua-remaja  

dapat digunakan sebagai prediktor terhadap identitas diri.  

Sedangkan standart kesalahan estimasi adalah 9.398. Hal ini disebabkan 

karena kedua variabel yang menjadi prediktor terhadap identitas diri tidak 

semuanya memberi pengaruh yang besar secara bersama-sama. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa hipotesis yang menjelaskan Terdapat pengaruh secara 

simultan antara dukungan sosial teman sebaya dan hubungan orang tua- 

remaja terhadap identitas diri Siswa SMA Negeri I Sabu Barat diterima. 

 

4.8.4 Sumbangan Prediktor 

Sumbangan prediktor digunakan untuk mengetahui berapa besar 

sumbangan efektif masing-masing variabel independen. Sumbangan 

efektif semua variabel sama dengan koefisien determinasi (Budiono, 

2004). Sumbangan efektif dapat dihitung dengan rumus: 

 

 

Koefisien korelasi dari variabel dukungan sosial teman sebaya dan 

hubungan orang tua- remaja dapat dilihat pada Tabel berikut: 

 

SE (X)% = βx × rxy × 100% 
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Tabel 4.23 

Correlations 

 Identitas Diri Dukungan Sosial 

Teman Sebaya 

Hubungan 

Orangtua_Remaja 

Pearson Correlation 

IdentitasDiri 1,000 ,341 ,435 

Dukungan Sosial Teman Sebaya ,341 1,000 ,383 

Hubungan Orangtua_Remaja ,435 ,383 1,000 

Sig. (1-tailed) 

Identitas Diri . ,000 ,000 

Dukungan Sosial Teman Sebaya ,000 . ,000 

Hubungan Orangtua_Remaja ,000 ,000 . 

N 

Identitas Diri 137 137 137 

Dukungan Sosial Teman Sebaya 137 137 137 

Hubungan Orangtua_Remaja 137 137 137 

 

SE (X1)%  = Nilai β x koefisien Korelasi X1Y x 100% 

  = 0,204 x 0,341 x 100% 

  = 7,5% 

 

SE (X2)% = Nilai β x koefisien korelasi X2Y x 100%  

  = 0,353 x 0,425 x 100% 

  = 15% 

Tabel 4.23 memaparkan besarnya sumbangan yang diberikan oleh 

masing-masing variabel independent terhadap variabel dependent, dimana 

dukungan sosial teman sebaya memberikan pengaruh yang signifikan 

sebesar 7,5% dan hubungan orang tua- remaja memberikan pengaruh yang 

signifikan sebesar 15%. 

Jenis kelamin merupakan hal yang menarik untuk diteliti guna 

mengetahui seberapa besar pengaruhnya terhadap identitas diri siswa. 

Peneliti menggunakan uji beda t-test untuk mengetahui perbedaan 

identitas diri pada siswa laki-laki dan perempuan. Adapun analisisnya 

adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.24 

Hasil Uji t Untuk Identitas Diri Siswa Laki-laki dan Perempuan 

 

Kelompok Statistik 

 Gender N Mean Std. Deviasi Rata-rata Std. Error 

Identitas Diri 
Laki-laki 65 151,11 12,481 1,548 

Perempuan 72 153,50 8,472 ,998 

 

 

 

Independent Samples Test 

 Uji Levene's 

Kesetaraan 

Varian 

Uji-t Kesetaraan Nilai Rata-rata  

F Sig. T Df Sig. (2-

tailed) 

Perbedaan 

Rata-rata 

Perbedaan 

Std. Error  

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Identitas 

Diri 

Asumsi Varian 

Yang Setara 

,505 ,478 -1,324 135 ,188 -2,392 1,807 -5,967 1,182 

Asumsi Varian 

Tak Setara 

  -1,299 111,002 ,197 -2,392 1,842 -6,043 1,258 

 

Dari Tabel 4.24 dapat diketahui bahwa uji homogenitas dengan Levenes 

Test memperoleh Fhitung  sebesar 0,505 dengan signifikansi 0,478 (p > 

0,05), sehingga dapat disimpulkan bahwa varian dari kedua kategori 

homogen, yang bermakna tidak ada perbedaan identitas diri antara siswa 

laki-laki dan perempuan.  

4.9 Diskusi 

 Hasil pengukuran di atas membuktikan bahwa hipotesis terdapat 

pengaruh secara simultan antara dukungan sosial teman sebaya dan 

hubungan orang tua-remaja terhadap identitas diri siswa SMA Negeri I 
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Sabu Barat. Hal ini terlihat dari nilai F sebesar 19.401 dengan nilai 

signifikansi sebesar 0,000 (p < 0,05). Kedua variabel memberikan 

sumbangan efektif sebesar 22,5%  yang berarti 22,5% dari variasi yang 

terjadi pada variabel identitas diri dapat dijelaskan oleh variasi dari 

variabel dukungan sosial teman sebaya dan hubungan orang tua-remaja. 

Hal ini berarti dukungan sosial teman sebaya dan hubungan orangtua-

remaja secara simultan menjadi prediktor identitas diri siswa SMA Negeri 

I Sabu Barat. 

Hasil penelitian di SMA Negeri I Sabu Barat menunjukan 

dukungan sosial teman sebaya dan hubungan orangtua-remaja 

memberikan hasil yang siginifikan terhadap identitas diri remaja. 

Berdasarkan informasi yang diperoleh, besarnya dukungan sosial teman 

sebaya terlihat pada keakraban dan kebersamaan yang dialami oleh remaja 

karena banyaknya kegiatan ekstrakulikuler yang berdampak pada 

perkembangan identitas diri. Hal ini didukung oleh ungkapan Hilman 

(dalam Ristianti, 2009) yang menjelaskan bahwa besarnya dukungan 

sosial dari teman sebaya membuat remaja merasa memiliki teman yang 

senasib, teman untuk berbagi minat yang sama, bisa melakukan berbagai 

macam kegiatan yang akan dapat berubah keaarah yang lebih positif dan 

memungkinkan remaja memperoleh rasa nyaman dan memiliki identitas 

diri. 

 Selain dukungan sosial teman sebaya, hubungan orangtua-remaja 

juga berpengaruh terhadap identitas diri siswa. Hasil uji t pada tabel 4.21 

memperlihatkan bahwa hubungan orangtua-remaja (β=0.356) memberikan 

pengaruh yang lebih besar dibandingkan dengan dukungan sosial teman 

sebaya (β=0.204) terhadap identitas diri. Hubungan orang tua menjadi 

penting dalam proses perkembangan individu selanjutnya. Hubungan 
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orangtua-remaja selalu menjadi hal yang penting dalam perkembangan 

individu. Namun ketika individu telah jauh dari keluarga dan bergerak 

dalam suatu komunitas baru, orang tua kemudian kehilangan fungsi 

kontrol. Untuk itu dukungan sosial teman sebaya menjadi penting dalam 

memantapkan suatu proses interaksi siswa SMA Negeri I Sabu Barat 

dalam lingkungan yang baru. Dalam proses interaksi di antara teman 

sebayanya, siswa akan banyak mengembangkan kemampuan yang 

dimilikinya. Terkait dengan hal tersebut, Erwin & Hartup (dalam Durkin, 

1995) meyakini bahwa dukungan teman sebaya memiliki banyak fungsi 

termasuk dalam proses pengembangan identitas sosial, saling membagi 

norma perilaku sosial, mempraktekkan kemampuan sosial (social skill), 

dan mempertahankan struktur sosial.  

Hasil penelitian ini secara langsung mendukung pendapat yang 

diajukan oleh Ahmad dan Sholeh (2005) mengatakan keadaan keluarga 

yang didasari oleh kasih sayang dan keakraban, terbuka dan menerima 

akan memberikan pengaruh dalam pengembangan identitas diri yang 

positif. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Faber, dkk 

(2003) menunjukkan bahwa hubungan orangtua-remaja (kelekatan) pada 

ibu memiliki korelasi yang negatif pada diffused identity dan kelekatan 

pada ayah memiliki korelasi yang positif terhadap achieved identity, hal 

ini berarti hubungan dengan orangtua (ayah) memberikan pengaruh positif 

terhadap pengembangan identitas diri remaja. Penelitian ini menyatakan 

bahwa beberapa remaja yang memiliki kelekatan pada ayah melakukan 

eksplorasi dan membuat sebuah komitmen identitas. Selanjutnya 

penelitian Pratiwi (2009) tentang adanya hubungan signifikan identitas diri 

dengan hubungan orangtua-remaja (kelekatan) pada orang tua, dengan 

sumbangan sebesar 0,273 dan taraf signifikansi 0,001 (p≤0,05). 
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 Analisa selanjutnya dengan menggunakan uji t menunjukkan 

bahwa tidak ada perbedaan tingkat identitas diri antara siswa laki-laki dan 

perempuan. Hasil uji t yaitu t= -1,324 dengan nilai signifikansi 0,188 (p > 

0,05) yang bermakna tidak ada perbedaan identitas diri antara siswa laki-

laki dan perempuan. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian terkait 

oleh Ria Istiana (2009) yang melakukan penelitian terhadap 75 responden 

dan menghasilkan analisi hubungan antara jenis kelamin dan pembentukan 

identitas diri diperoleh 17 responden laki-laki memiliki identitas diri tidak 

baik sedangkan 35 responden perempuan memiliki identitas diri yang 

baik. Dan hasil uji statistik diperoleh nilan p value= 0,02 yang 

membuktikan baha terdapat hubungan bermakna antara jenis kelamin 

dengan pembentukan identitas diri. 

 

 


