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HUBUNGAN ANTARA KONFORMITAS DENGAN IDENTITAS DIRI  

PADA REMAJA YANG BERGABUNG DENGAN KELOMPOK VERZA 

RIDER COMMUNITY INDONESIA (VRCI) SOLO 

 

Abstrak 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara konformitas dengan 

identitas diri pada remaja yang bergabung dengan kelompok Verza Rider 

Community Indonesia Solo. Pembentukan identitas diri pada masa remaja 

merupakan masa yang paling penting karena tugas dari perkembangan remaja 

adalah menyesuaikan diri dengan perubahan dirinya baik fisik maupun psikologis, 

memantapkan kemandirian dan perilaku. Salah satu faktor dalam pembentukan 

identitas diri remaja adalah adanya konformitas teman sebaya. Hipotesis yang 

diajukan yaitu ada hubungan positif antara konformitas dengan identitas diri pada 

remaja yang bergabung dengan Kelompok Verza Rider Community Indonesia 

Solo. Populasi dalam penelitian ini yaitu anggota Verza Rider Community 

Indonesia Solo sejumlah 440 orang. Sampel yang digunakan sebanyak 47 anggota 

Verza Rider Community Indonesia Solo yang berusia 18-21 tahun. Teknik 

pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah study populasi. 

Metode pengumpulan data menggunakan pendekatan kuantitatif dengan alat ukur 

skala konformitas dan skala identitas diri. Sedangkan analisis data dilakukan 

dengan analisis Nonparametric Spearman’s Rho menggunakan program bantu 

SPSS for 16 windows. Berdasarkan hasil analisis data diperoleh koefisien korelasi 

(r) sebesar 0,136 ; signifikansi (p) sebesar 0,182 (p ≥ 0,05) yang artinya tidak ada 

hubungan antara konformitas dengan identitas diri pada remaja yang bergabung 

dengan Kelompok Verza Rider Community Indonesia Solo. Variabel konformitas 

memiliki rerata empirik (RE) sebesar 147 sehingga memiliki kategori yang 

tergolong tinggi, sedangkan variabel identitas diri memiliki rerata empirik (RE) 

sebesar 58,82 yang memiliki kategori tergolong sedang 

Kata Kunci : Konformitas, Identitas Diri, Remaja. 

 

Abstract 

 

This study aims to determine the relationship between conformity and self-

identity in adolescents who join the Verza Rider Community Indonesia Solo 

group. The formation of self-identity in adolescence is to adjust to the 

responsibility both physically and psychologically, to establish independence and 

behavior. One factor in the formation of self-identity is the existence of peer 

conformity. The hypothesis proposed is that there is a positive relationship 

between conformity and self-identity in adolescents who join the Solo Indonesian 

Verza Rider Community Group. The population in this study was 440 members of 

the Solo Verza Rider Community Indonesia Solo. A sample of 47 members of 

Solo's Verza Rider Community Indonesia, aged 18-21 years. The sampling 

technique used in this study is population studies. The data collection method uses 

a quantitative approach with conformity scale measurement and self-identity 
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scale. Data analysis was performed with the Spearman Rho Nonparametric 

program using the SPSS for 16 windows program. Based on the results of data 

analysis obtained the key coefficient (r) of 0.136; significance (p) of 0.182 

(p˃0.05) which has no relationship between conformity and self-identity in 

adolescents who joined the Solo Verza Rider Community Indonesia Group. The 

variable conformity has an empirical mean (RE) of 147 which has a relatively 

high category, while the self-identity variable has an empirical mean (RE) of 

58.82 which has a relatively moderate category 

 

Keywords: Conformity, Self Identity, Adolescents 

 

1. PENDAHULUAN 

Masa remaja merupakan masa kehidupan individu dimana didalamnya terjadi 

eksplorasi psikologis untuk menemukan identitas diri Indriati dkk (2016).pada 

tahap ini remaja sedang mengalami masa transisi, yaitu adanya perubahan baik 

secara fisik dan perubahan secara psikologis Santrock (dalam Istiana, 2017). pada 

periode ini ditandai dengan berbagai perubahan yang terjadi yaitu meliputi 

perubahan pada ranah kognitif, ranah sosial, maupun emosional Sarouphim & Issa 

(2017) Perubahan-perubahan yang terjadi pada masa remaja biasa disebut dengan 

pencarian jati diri ditunjukan dengan munculnya banyak tekanan maupun tuntutan 

yang diterima oleh remaja, karena adannya perpindahan dari masa kanak-kanak 

mengarah ke masa dewasa Gulati (2017) 

Identitas diri adalah suatu konsep mengenai keunikan individu dalam 

dimensi kepribadian yang membedakan individu dengan individu lain, sedangkan 

dari sudut pandang psikologi sosial identitas diri merupakan ide mengenai image 

yang dimiliki seseorang Marwing & Ilman (2014). Tujuan utama dari seluruh 

perkembangan pada remaja adalah pembentukan identitas diri, yang dimaksud 

dengan identitas diri adalah identitas yang melibatkan kualitas “eksistensial” dari 

subyek, yaitu merupakan suatu hal yang mencirikan suatu gaya pribadi yang unik 

serta khas dari individu itu sendiri. Erikson (dalam Rahma & Reza, 2013). 

Erikson (dalam Santrock, 2004) mengaitkan identitas diri dengan tujuh 

dimensi, yaitu: Struktural, Status Eksistensial, Subyekif, Adaptif, Timbal balik 

Psikososial, Dinamis, dan Genetik. Utami (2015) memaparkan bahwa saat ini 

pemerintah melalui BKKBN mencanangkan program Generasi Berencana 

(GenRe) yaitu berupa program-program keluarga berencana sejak dini yang 
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ditujukan bagi kaum remaja. Pesan-pesan genre disebarkan melalui iklan, selain 

itu pesan-pesan genre juga disampaikan dalam wadah genre yakni pusat informasi 

konseling remaja/mahasiswa (pik r/m) dimana sasaran khalayaknya adalah remaja 

berusia 10-24 tahun dan belum menikah, keluarga dan masyarakat peduli remaja. 

Program tersebut di siapkan secara khusus untuk mengedukasi remaja dalam 

merencanakan hidup mereka agar lebih terarah kedepannya. Program tersebut 

juga diharapkan dapat membantu remaja untuk dapat melalui tahapan periode 

transisi yang harus di lewati yang meliputi fase melanjutkan sekolah, mencari 

pekerjaan, memulai kehidupan berkeluarga, menjadi anggota masyarakat dan 

mempraktekan hidup sehat Gumelar (2015) disisi lain remaja banyak yang 

mengalami kekeliruan untuk menentukan identitas diri yang sesuai sehingga 

mengakibatkan adanya permasalahan baru yang ditimbulkan. Tentunya hal ini 

dapat dicegah apabila remaja mampu menentukan dengan tepat identitas dirinya. 

Berk (2012) menjelaskan bahwa terdapat beberapa faktor yang 

mempengaruhi pembentukan identitas diri, salah satunya adalah faktor teman 

sebaya. Hal ini juga diperkuat dengan pendapat Seotijiningsih (2010) yang 

menyatakan bahwa faktor-faktor utama dalam pembentukan identitas pada remaja 

dipengaruhi oleh Reference Group yang merupakan kelompok yang terbentuk saat 

remaja telah masuk pada usia remaja pada umumnya merupakan teman sebaya 

atau peer group. 

Kebutuhan remaja terhadap teman sebaya yang semakin meningkat, 

membuat kuatnya pengaruh kelompok sebaya terhadap remaja. Hal ini terjadi 

karena remaja lebih banyak melakukan kegiatan di luar rumah dengan teman 

sebaya. Kelompok teman sebaya biasanya memiliki penyesuaian yang didasari 

pada kepentingan dan keinginan dari kelompok tersebut, dan harus dipatuhi oleh 

remaja sebagai anggota kelompoknya. Proses sosialisasi yang dilakukan remaja 

terhadap kelompok sebayanya menimbulkan suatu sikap yang disebut konformitas 

dimana individu berusaha untuk menjadi sama dengan kelompoknya. Konformitas 

dilakukan remaja dengan maksud agar bisa diterima di dalam kelompoknya 

Mayara, Yuniarrahmah, & Mayangsari (2016). 
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Konformitas merupakan salah satu bentuk penyesuaian dengan melakukan 

perubahan-perubahan perilaku yang disesuaikan dengan norma kelompok. 

Konformitas terjadi pada remaja karena pada perkembangan sosialnya, remaja 

melakukan dua macam gerak yaitu mulai memisahkan diri dari orangtua dan 

menuju ke arah teman-teman di lingkungannya Monks (dalam Ardyanti & 

Tobing, 2017). Myers (2012) Konformitas adalah bentuk sikap penyesuaian diri 

individu dalam kelompok disebabkan adanya keinginan untuk mencontoh ajaran 

serta asas yang berlaku supaya individu bisa diterima oleh kelompoknya. Aspek 

aspek dalam konformitas menurut Sears (1994) meliputi kekompakan, 

kesepakatan dan ketaatan. Penelitian yang dilakukan oleh Kurniawati & 

Sarwinanti (2017) menunjukan bahwa terdapat hubungan positif antara 

konformitas dengan identitas diri. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa 

semakin tinggi konformitas, maka akan semakin baik pula identitas diri pada 

remaja 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah dalam 

penelitian ini dirumusakan sebagai berikut apakah ada hubungan antara 

konformitas dengan identitas diri pada remaja yang bergabung dalam kelompok 

verza rider community Indonesia Solo ? Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk 

mengetahui hubungan antara konformitas dengan identitas diri pada remaja yang 

bergabung dalam kelompok verza rider community Indonesia Solo. Hipotesis dari 

penelitian ini yaitu ada hubungan positif antara konformitas dengan identitas diri 

pada remaja yang bergabung dalam kelompok verza rider community Indonesia 

Solo. Semakin tinggi konformitas seorang remaja maka akan semakin tinggi pula 

identitas dirinya, begitu pula sebaliknya. 

2. METODE 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kuantitatif. 

Subjek dalam penelitian ini berjumlah 47 anggota verza rider community 

Indonesia Solo. Cara pengambilan data peneliti dengan metode Purposive 

Sampling yaitu remaja anggota verza rider community solo yang berusia 18 – 21 

tahun. Skala yang digunakan untuk penelitian ini yaitu skala Konformitas dari 

teori Sears (1994) dan Identitas Diri teori Erikson (dalam Santrock 2004).  
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Kedua skala telah melalui uji validitas dan uji reliabilitas. Berdasarkan hasil 

perhitungan dengan formula Aiken’s dan uji reliabilitas diperoleh 23 aitem skala 

konformitas dan 45 aitem skala identitas diri. Koefisien validitas skala 

konformitas bergerak dari 0,833 sampai dengan 0,916 dan reliabilitas sebesar 

0,888; sedangkan koefisian validitas skala identitas diri bergerak dari 0,667 

sampai dengan 0,916 dan reliabilitas sebesar 0,883. Hasil uji normalitas sebaran 

variabel konformitas diperoleh nilai Kolmogorov-Smirnov dengan sig (2-tailed) 

sebesar 0.200 serta hasil uji normalitas sebaran variabel identitas diri diperoleh 

nilai Kolmogorov-Smirnov dengan sig (2-tailed) sebesar 0.200 Berdasarkan uji 

linieritas diperoleh angka signifikansi sebesar 0,351 (p > 0,05). Analisis data 

dalam penelitian ini menggunakan analisis Nonparametric Spearman’srho. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil penelitian menggunakan analisis Nonparametric Spearman’s 

rho dengan menggunakan bantuan program SPSS 16.0 for windows diperoleh 

hasil koefisien korelasi (rxy) = 0,136 dengan sig. = 0,182 ; (p ≥ 0,05). Dari hasil 

analisis data menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara konformitas dengan 

identitas diri. Hal ini sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Widhiarso (2011) 

bahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan hipotetesis tidak terbukti yaitu 

sampel yang jumlahnya kecil adanya perbedaan alat ukur yang digunakan serta 

menyimpang atau disebut dengan (outlier). Hasil penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Hidayah (2014) pada siswa SMAN 1 Salo yang berusia 15-18 

tahun menunjukan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara konformitas 

dengan pembentukan identitas diri pada remaja. Namun dari hasil penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti menunjukan bahwa  tidak terdapat hubungan antara 

konformitas dengan identitas diri pada remaja. 

Penelitian yang dilakukan Suryadi (2015) memperlihatkan bahwa 

konformitas pada remaja yang masuk pada tahapan usia mulai dari 16-25 tahun 

tidak menunjukan adanya pengaruh yang signifikan terhadap identitas diri, 

disebabkan karena konformitas cenderung memiliki peningkatan serta penurunan 

pada tahap usia tertentu. Dan pada tahap ini remaja sudah mulai dapat 

menentukan keputusannya sendiri, mampu bersikap dewasa dan lebih mampu 
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bersikap mandiri Monks dkk (2014) membagi masa remaja menjadi 3 tahap 

berdasarkan usianya yaitu. Remaja awal dengan rentang usia 12-15 tahun, remaja 

tengah 15-18 tahun dan remaja akhir 18-21 tahun. Pada masing-masing tahapan 

memiliki ciri perubahan yang khas baik dari segi fisik, kognitif maupun dari segi 

sosioemosional. 

Hal ini juga didukung oleh teori Batubara (2016) yang menjelaskan bahwa 

remaja yang berada pada tahap periode Late Adolescent  dimulai pada usia 18 

tahun menunjukan adanya perubahan psikososial antara lain. Identitas Diri 

menjadi lebih kuat, Mampu memikirkan ide, Mampu mengekspresikan perasaan 

dengan kata-kata, Lebih menghargai orang lain, Lebih konsisten terhadap 

minatnya, Bangga dengan hasil yang dicapai, Selera humor lebih berkembang, 

serta emosi lebih stabil. Hal ini sesuai dengan pendapat Mappiare dalam Putro 

(2017) Masa remaja akhir. Ditandai dengan ciri-ciri: (1) aspek-aspek psikis dan 

fisiknya mulai stabil, (2) cara berfikirnya meningkat ke arah yang realistis, 

memiliki sikap pandang yang sudah baik, (3) lebih matang dalam cara 

menghadapi masalah, (4) ketenangan emosional bertambah, lebih mampu 

menguasai perasaan, (5) sudah terbentuk identitas seksual yang tidak akan 

berubah lagi, dan (6) lebih banyak perhatian terhadap lambang-lambang 

kematangan.  

Ardyanti & Tobing, (2017) menjelaskan bahwa tingkat konformitas 

terhadap kelompok pada remaja laki-laki dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu 

faktor usia,  faktor stabilitas emosional. Usia subjek yang berada pada tahapan 

remaja akhir, yaitu merupakan masa orientasi untuk mempersiapkan masa yang 

akan datang termasuk peran yang diinginkan nantinya. Serta pada tahap ini remaja 

mulai serius dalam berhubungan dengan lawan jenis, dan mulai dapat menerima 

tradisi dan kebiasaan lingkungan serta pada fase ini pengaruh terhadap teman 

sebaya atau peer group sudah mulai berkurang, Pada masa remaja akhir, remaja 

memiliki emosi yang stabil dalam menghadapi masalah yang kompleks, baik 

masalah perbedaan pendapat dengan orangtua atau orang dewasa, masalah di 

lingkungan pergaulan dan masih banyak masalah lainnya serta lebih mampu untuk 

menguasai perasaan, sehingga tidak mudah terpengaruh (Batubara 2016). 



 
  

7 
 

Sunarni (2015) juga menjelaskan bahwa konformitas teman sebaya 

merupakan faktor yang mempengaruhi pembentukan identitas tetapi ada faktor-

faktor lain yang juga berperan penting dalam pembentukan identitas. Faktor faktor 

lain yang dapat mempengaruhi identitas diri remaja, menurut Soetijiningsih 

(2010) menjelaskan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi 

perkembangan identitas diri seseorang antara lain ; Keluarga, Reference Group & 

Significant Other. Keluarga, adalah sosok yang paling penting dalam proses 

perkembangan identitas remaja, Lingkungan keluarga meliputi beberapa hal yaitu 

adanya interaksi sosioemosional antara anggota keluarga (ibu-ayah, orang tua-

anak, dan anak anak) sikap dan perlakuan orang tua terhadap anak berjalan 

dengan harmonis dan penuh kasih sayang, remaja akan mampu mengembangkan 

identitasnya secara realistik dan stabil. Reference Group adalah kelompok-

kelompok yang terbentuk ketika remaja memasuki masa remaja. Umumnya 

remaja bergabung menjadi anggota kelompok usia sebaya (peer group) Misalnya 

kelompok agama atau kelompok yang berdasarkan kesamaan minat tertentu. 

Teman sebaya merupakan kelompok acuan bagi seorang anak untuk 

mengidentifikasi dirinya dan untuk mengikuti standar kelompok. Sejak seorang 

remaja menjadi bagian dari kelompok teman sebaya tersebut, identitas dirinya 

sudah mulai terbentuk, karena teman sebaya membantu remaja untuk memahami 

identitas diri (jati/diri) sebagai suatu hal yang sangat penting. Melalui kelompok 

tersebut remaja dapat memperoleh nilai-nilai dan peran yang dapat menjadi acuan 

bagi dirinya. Significant Other Merupakan seorang yang sangat penting 

berpengaruh dalam kehidupan remaja, seperti sahabat, guru, kakak, bintang 

olahraga atau bintang film atau siapapun yang dikagumi. Orang orang tersebut 

menjadi tokoh ideal (idola) karena mempunyai nilai-nilai ideal bagi remaja serta 

mempunyai pengaruh yang kuat bagi perkembangan identitas diri, pada masa ini 

remaja sedang giat mencari model untuk ditiru. 

Variabel identitas diri memiliki rerata empirik (RE) sebesar 147 serta 

rerata hipotetik (RH) sebesar 112.5 Berdasarkan hasil perhitungan frekuensi dan 

prosentase diketahui dari 47 subjek terdapat 0% (0 orang) yang memiliki identitas 

diri sangat rendah, 0% (0 orang) yang memiliki identitas diri rendah, 0% (0 orang) 
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yang memiliki identitas diri sedang, 70,21% (33 orang) yang memiliki identitas 

diri tinggi dan  29,78% (14 orang) yang memiliki identitas diri sangat tinggi. Dari 

jumlah dan prosentase terbanyak menempati kategori tinggi yang berarti bahwa 

subjek memiliki identitas diri yang tinggi. Hal ini menunjukan bahwa remaja yang 

tergabung dalam Verza Rider Community Indonesia Solo memiliki kesadaran 

yang tinggi untuk menempatkan dirinya pada lingkungan sosial, serta memberi 

arti pada dirinya sebagai seorang pribadi, memiliki keyakinan yang relatif stabil, 

dan mempunyai peran penting dalam konteks kehidupan bermasyarakat. 

Hal ini sesuai dengan aspek-aspek identitas diri yang dikemukakan oleh 

Erikson (dalam Santrock, 2004) yaitu Struktural pada elemen ini berkaitan pada 

konsep masa depan yang telah dirancang oleh remaja, atau bisa disebut remaja 

telah menyiapkan  kehidupan di masa yang akan datang Status Eksistensial remaja 

menggali arti dalam hidupnya serta mencari arti akan hidup secara umum 

Subyekif yaitu bersumber pada pengalaman-pengalaman Individu yaitu mampu 

menjumpai suatu perasaan kohesif atau pun tidak adanya keyakinan pada dirinya. 

Adaptif perubahan ciri-ciri remaja bisa dipandang menjadi suatu prestasi yang 

matang dalam dirinya. Ciri-ciri yakni pengorientasian remaja akan kemahiran 

tertentu, kemampuan, dan kepiawaian di dalam  masyarakat dimana mereka 

berdiam. Timbal balik Psikososial  Memfokuskan interaksi pada kedua belah 

pihak antara remaja beserta lingkungan kelompok sosialnya. Dinamis Cara ini 

timbul dari pengenalan pada waktu kecil individu melalui orang dewasa sehingga 

akhirnya memikat mereka dalam bentuk jati diri baru yang sebaliknya, sehingga 

menimbulkan ketergantungan pada fungsi masyarakat oleh remaja. Genetik Hal 

ini berhubungan melalui kepribadian yang diturunkan orang  tua pada anaknya. 

Variabel konformitas memiliki rerata empirik (RE) sebesar 58,82 dan 

rerata hipotetik (RH) sebesar 57,5 Berdasarkan hasil perhitungan frekuensi dan 

prosentase diketahui dari 47 subjek terdapat 0% (0 orang) yang memiliki 

konformitas sangat rendah, 19,14% (9 orang) yang memiliki konformitas rendah, 

53,19% (25 orang) yang memiliki konformitas sedang, 27,65% (13 orang) yang 

memiliki konformitas tinggi dan 0% (0 orang)  yang memiliki konformitas sangat 

tinggi. Prosentase terbanyak berada pada kategori sedang. Hal ini menunjukan 
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bahwa remaja cukup memiliki nilai kekompakan dan keseragaman untuk 

menyesuaikan persepsi, opini serta perilaku agar sesuai dengan kelompoknya. 

Hal ini dapat diartikan bahwa remaja yang tergabung dalam Verza Rider 

Community Indonesia Solo cukup memenuhi aspek-aspek konformitas yang 

dikemukakan oleh Sears (1994) yaitu Kekompakan, kekuatan yang dimiliki 

kelompok menyebabkan remaja tertarik dan ingin tetap menjadi anggota 

kelompok. Kesepakatan, pendapat kelompok acuan yang sudah dibuat memiliki 

tekanan kuat sehingga remaja harus loyal dan menyesuaikan pendapatnya dengan 

pendapat kelompok. Ketaatan tekanan atau tuntutan kelompok acuan pada remaja 

membuatnya rela melakukan tindakan walaupun remaja tidak menginginkannya. 

4. PENUTUP 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa tidak 

terdapat hubungan antara konformitas dengan identitas diri pada remaja yang 

bergabung dalam kelompok verza rider community Indonesia Solo. Tingkat 

variabel konformitas masuk dalam kategori sedang, tingkat variabel identitas diri 

masuk dalam kategori tinggi. 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat 

diajukan beberapa saran yaitu : 1) Bagi anggota Verza Rider Community 

Indonesia Solo diharapkan agar dapat mempertahankan konformitas yang dimiliki 

oleh sesama anggota supaya dapat berkembang ke arah yang positif yaitu dengan 

selalu menjaga kekompakan antar anggota satu sama lain serta lebih mempererat 

silaturahmi antar anggota kelompok. Serta setiap anggota dapat saling bertukar 

informasi, memberikan perhatian yang pada akhirnya dapat membantu dalam 

proses pembentukan identitas diri sehingga diharapkan anggota VRCI Solo dapat 

menghasilkan perilaku yang baik, salah satunya yaitu mampu untuk mengambil 

peran serta tanggung jawab terhadap lingkungan sosial. 2) Bagi peneliti 

selanjutnya disarankan untuk meneliti identitas diri dengan menggunakan variabel 

selain konformitas, sehingga dapat diungkap kontribusi variabel lain diluar 

variabel konformitas. Hal ini dapat memberikan wawasan dan pengetahuan baru 

mengenai identitas diri remaja. Selain itu, peneliti selanjutnya disarankan untuk 
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melakukan penelitian dengan menggunakan metode pengumpulan data seperti 

wawancara agar data yang diperoleh lebih mendalam dan lebih  komprehensif 
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