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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

      Remaja merupakan salah satu fase yang penting dalam siklus 

perkembangan individu. Remaja adalah periode transisi individu dari masa anak-

anak menuju masa dewasa. Banyak perubahan yang terjadi selama masa remaja. 

Perubahan yang dialami bermacam-macam, dari segi fisk, psikis, maupun 

sosialnya (Papalia, Olds & Feldman, 2009). Dari segi sosial, lingkungan 

berpengaruh dalam kehiduan remaja. Salah satunya interaksi dengan orang lain. 

Pengalaman individu saat berinteraksi dengan orang lain dapat mempengaruhi 

cara dalam memandang dirinya atau disebut dengan konsep diri (Agustiani H. , 

2009) 

          Konsep diri terdiri dari dua bagian yaitu positif dan negatif (Puspasari, 

2007). Seseorang yang mempunyai konsep diri yang positif akan memiliki 

perasaan yang positif seperti memiliki tingkat kepercayaan diri yang tinggi 

sehingga dapat menerima dan mengevaluasi dirinya secara positif. Dapat dilihat 

dari  penelitian yang dilakukan oleh Haque (2015) pada siswa SMPN 2 Sukodono 

hasilnya menunjukkan bahwa semakin tinggi konsep diri maka semakin tinggi 

pula kepercayaan diri siswa tersebut. Penelitian Nirwana (2013) juga menemukan 

bahwa ada hubungan konsep diri dengan kepercayaan diri siswa SMK N 1 

Mojokerjo, semakin tinggi konsep diri semakin tinggi pula tingkat kepercayaan 

diri siswa tersebut. Selain itu seseorang yang memiliki konsep diri yang positif 

akan memiliki sifat seperti terbuka dengan orang lain, tidak memiliki kendala saat 
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berbicara dengan orang lain, dan mampu berbaur dengan lingkungan sekitarnya 

(Hutagulung, 2007). Penelitian yang dilakukan oleh Aprilianti, Mudjiran, dan 

Ridha (2016) pada siswa SMK Negeri 6 Padang menjelaskan bahwa ada 

hubungan significant antara konsep diri dengan tingkah laku sosial siswa. 

Semakin tinggi konsep diri remaja maka semakin baik pula tingkah laku sosial 

remaja. 

            Peneliti telah melakukan wawancara pada hari kamis, 3 januari 2018. 

Subjek merupakan salah satu siwa yang bersekolah di SMA X Sukoharjo, ia 

merupakan siwa yang duduk di kelas X. Subjek berinisial R, yang berjenis 

kelamin laki-laki, subjek menceritakan mempunyai kekurangan dalam hal 

berhitung dan malas dalam mengerjakan PR, memiliki kelebihan dalam hal 

olahraga seperti pencak silat. Subjek memiliki peringkat yang cukup bagus yaitu 

ranking 16 dari 36 siswa. Subjek saat mengambil keputusan seperti memilih 

sekolah, jurusan, dan organisasi yang akan ia ikuti orang tua membebaskan, 

namun orang tua tetap memberikan saran, seperti kelebihan dan kekurangan jika 

mengikuti organisasi.  

             Sedangkan apabila seseorang memiliki konsep diri yang negatif akan 

memunculkan penilaian yang negatif terhadap dirinya seperti tingkat kepercayaan 

diri yang rendah (Puspasari, 2007). Hal ini sesuai dengan fenomena yang terjadi 

dikalangan remaja perempuan. Saat remaja perempuan melihat postingan foto 

teman yang menampilkan bentuk tubuh mereka yang ideal seperti bentuk tubuh 

slim fit sering kali membuat remaja tidak puas dengan tubuhnya. Mereka sering 

membandingkan penampilannya dengan teman di media sosial sehingga muncul 
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perasaan minder, tidak percaya diri dan tidak puas. Hal ini membuat mereka 

melakukan diet yang tidak sehat dan tak perlu (Pininta dalam www.kompas.com, 

2017). 

           Individu dengan konsep diri negatif selalu memandang rendah dirinya 

sehingga sulit berinteraksi dengan orang lain, dan takut apabila orang lain 

mengejek seperti saat mengemukakan pendapat didepan umum (Rakhmat, 2005). 

Hal ini sesuai fenomena yang terjadi di SMA N 9 Purworejo, bahwa saat pelajaran 

akuntasi guru mengajukan sebuah pertanyaan namun siswa dikelas tersebut tidak 

ada yang menyampaikan pendapatnya karena takut satu kelas akan mengolok-

oloknya jika pendapat yang disampaikan kurang dari sempurna. (Sujono dalam 

www.Jatengpos.co.id, 2018).  

            Fenomena menunjukkan bahwa semakin rendah konsep diri maka semakin 

rendah pula keingan mereka untuk berinteraksi dengan orang lain. Hal ini sesuai 

dengan wawancara yang dilakukan peneliti pada salah satu SMA X Sukoharjo 

pada tanggal 3 desember 2018. Subjek berinisial E, berusia 15 tahun yang sedang 

duduk di kelas 10 , berjenis kelamin perempuan, ia merupakan anak pertama dari 

2 bersaudara. Subjek tinggal di desa X, Sukoharjo. Subjek menggambarkan 

dirinya sebagai orang yang pemalas yaitu suka menunda-nunda pekerjaan, mudah 

tersinggung, subjek mengatakan tidak mempunyai kelebihan. jika orang lain 

menggambarkan diri subjek sebagai orang pendiam, karena tidak mudah untuk 

berbaur. Selain itu hasil wawancara lain yang dilakukan peneliti pada hari kamis, 

3 januari 2018 di SMA X Sukoharjo. Subjek berinisial RE, yang duduk dikelas X. 

Subjek memiliki kekurangan dalam hal pelajaran, seperti kurang dalam hal 

http://www.kompas.com/
http://www.jatengpos.co.id/
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akademik, tidak percaya diri jika di depan kelas. Subjek mengatakan bahwa tidak 

mempunyai kelebihan. Subjek menduduki peringakat 20 dari 36 siswa. Subjek 

mengikuti kegiatan diluar kelas yaitu sebagai anggota PMR, subjek ikut karena 

ikut- ikutan temannya yang mengikuti organisasi tersebut. Subjek dalam hal 

memutuskan seperti sekolah dan jurusan yang ia geluti karena saran dari orang 

tua. 

            Konsep diri tidak tiba- tiba muncul namun konsep diri terbentuk karena 

adanya peran lingkungan sekitar yang mempengaruhi individu tersebut. 

Lingkungan pertama dan yang menjadi awal dalam melakukan kontak sosial yaitu 

keluarga. Kelekatan pada orang tua mempunyai peranan sangat besar dalam 

pembentukan konsep diri anak (Agustiani H. , 2009). Perasaan anak diterima atau 

ditolak dalam keluarga dapat membuat harapan dan perilaku anak berpengaruh 

pada lingkungannya karena  didalam keluarga anak dididik  belajar tentang 

perananan yang diterapkan masyarakat. Hubungan buruk dengan keluarga akan 

mengurangi rasa aman anak, kurangnya interaksi dengan anak berpengaruh dalam 

konsep diri anak (Santrock, 2011). 

              Penelitian yang dilakukan Chonge, Barasa, dan Benson (2016) 

menemukan bahwa gaya pengasuhan otoritatif memiliki pengaruh yang positif 

terhadap konsep diri siswa, sedangkan gaya pengasuhan permisif mempunyai 

pengaruh yang negatif terhadap konsep diri siswa. Penelitian Putri (2015) 

menemukan ada hubungan positif significant antara pola asuh authoritative 

dengan konsep diri remaja akhir. Semakin tinggi pola asuh authoritative maka 

akan semakin tinggi konsep diri remaja akhir. Hal ini sesuai dengan penelitian 



5 
 

 
 

yang dilakukan Respati, dkk (2006) menemukan bahwa terdapat perbedaan 

konsep diri remaja akhir yang mempersepsi pola asuh authoritarian, permissive 

dan authoritative. Pola asuh permissive dan authoritarian membentuk konsep diri 

yang negatif pada subjek namun pola asuh authoritative akan membentuk konsep 

diri yang positif. 

            Konsep diri selain terbentuk karena adanya faktor pola asuh orang tua, 

ternyata juga dipengaruhi oleh jenis kelamin (Pudjijogyanti, 1993). Penelitian 

yang dilakukan Lee dan Kung  (2018) konsep diri matematika anak laki-laki lebih 

tinggi daripada anak perempuan. Penelitian lain menemukan bahwa konsep diri 

akademik anak perempuan lebih rendah daripada anak laki-laki (Jenkins & 

Demaray, 2015). Hal tersebut sesuai dengan penelitian Syawaluddin (2007) 

menunjukkan bahwa konsep diri anak asuh laki- laki dan perempuan di panti 

asuhan dalam kategori sedang, tetapi jika dilihat secara mendalam bahwa anak 

laki- laki lebih positif diri fisiknya daripada anak perempuan 

           Berdasarkan penjabaran diatas dapat ditarik rumusan masalah “apakah ada 

perbedaan konsep diri remaja ditinjau dari pola asuh orang tua dan jenis kelamin? 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, peneliti ingin meneliti lebih lanjut tentang 

“konsep diri remaja ditinjau dari pola asuh orang tua dan jenis kelamin“. 

B. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian sebagai berikut : 

1. Perbedaan konsep diri remaja ditinjau dari pola asuh orang tua dan  jenis 

kelamin 

2. Perbedaan konsep diri remaja ditinjau daru pola asuh orang tua 
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3. Perbedaan konsep diri remaja ditinjau dari jenis kelamin 

 

C. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Memberikan tambahan ilmu pengetahuan sehingga mampu menjadi salah satu 

bahan referensi khususnya bagi peneliti selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi subjek penelitian 

Memberikan informasi bagi remaja agar memiliki konsep diri yang lebih 

baik dan agar remaja mengetahui konsep diri remaja ditinjau dari pola 

asuh orang tua sehingga dapat menerapkan konsep diri yang baik bagi 

dirinya. 

b. Bagi Orang tua 

Memberikan pandangan bagi orang tua bahwa pola asuh orang tua  

mempengaruhi konsep diri remaja. 

c. Bagi Sekolah 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi gambaran konsep diri siswa di 

sekolah. 




