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ABSTRAK 

Muhammad Muharrik As Sururi. 2020. Hubungan Dukungan Sosial Teman 

Sebaya dan Aktualisasi Diri dengan Harga Diri Remaja Panti Asuhan di 

Purbalingga. Skripsi, Jurusan Bimbingan dan Konseling. Fakultas Ilmu 

Pendidikan. Universitas Negeri Semarang. Dosen Pembimbing: Muslikah, S.Pd., 

M.Pd. 

 Remaja di panti asuhan mengalami harga diri rendah dibandingkan dengan 

remaja yang tinggal dengan orang tuanya. Dari studi pendahuluan yang dilakukan 

di Panti Asuhan Mandhanisiwi terdapat 43 remaja yang memiliki harga diri 

rendah. Dari faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat harga diri diantaranya 

dukungan sosial teman sebaya dan aktualisasi diri. tujuan dilakukannya penelitian 

ini adalah untuk mengetahui hubungan antara dukungan sosial teman sebaya dan 

aktualisasi diri dengan harga diri remaja.  

 Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan jenis 

penelitian ex post facto yang bersifat deskriptif korelasional, sehingga penelitian 

ini termasuk dalam penelitian deskriptif kuantitatif korelasional. Pengambilan 

sampel dengan menggunakan Proportionate Stratified Random Sampling. Sampel 

dalam penelitian ini berjumlah 100 remaja Panti Asuhan di Purbalingga. Alat 

pengumpul data yang digunakan adalah skala psikologis dukungan sosial teman 

sebaya, skala psikologis aktualisasi diri, dan skala psikologis harga diri yang 

masing-masing reliabilitasnya 0,801, 0,791, 0,837. Teknik analisis data yang 

digunakan yaitu analisis deskriptif dan analisis regresi berganda. 

 Hasil penelitian menunjukkan (1) terdapat hubungan yang positif dan 

signifikan antara dukungan sosial teman sebaya dengan harga diri remaja Panti 

Asuhan di Purbalingga (p=0,000, β=0,444) (2) terdapat hubungan yang positif dan 

signifikan antara aktualisasi diri dengan harga diri remaja Panti Asuhan di 

Purbalingga (p=0,000, β=0,704) (3) terdapat hubungan yang signifikan antara 

dukungan sosial teman sebaya dan aktualisasi diri dengan harga diri remaja Panti 

Asuhan di Purbalingga (p=0,000, R=0,704, F=47,690). Dari hasil penelitian dapat 

disimpulkan bahwa semakin tinggi dukungan sosial teman sebaya maka semakin 

tinggi harga diri remaja, semakin tinggi aktualisasi diri maka semakin tinggi harga 

diri remaja, dan semakin tinggi dukungan sosial teman sebaya dan aktualisasi diri 

maka semakin tinggi harga diri remaja. 

 Sehubungan dengan hasil penelitian ini diharapkan pengasuh dapat 

menyediakan konselor di panti asuhan agar dapat memberikan dukungan, 

motivasi, perhatian, dan konseling sehingga terbina hubungan kekeluargaan yang 

dapat mendukung tingginya harga diri remaja sehingga remaja dapat 

mengaktualisasikan dirinya dengan baik. Pekerja sosial atau pamong juga 

hendaknya dapat berlaku adil dalam memberikan perhatian kepada masing-

masing individu di panti asuhan. 

 

Kata Kunci: dukungan sosial teman sebaya; aktualisasi diri; harga diri 



 
 

viii 
 

DAFTAR ISI 

 

HALAMAN JUDUL  ........................................................................................ i 

PERNYATAAN  ................................................................................................ ii 

PENGESAHAN  ................................................................................................ iii 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN  ................................................................... iv 

KATA PENGANTAR  ...................................................................................... v 

ABSTRAK  ........................................................................................................ Vii 

DAFTAR ISI  ..................................................................................................... Viii 

DAFTAR TABEL  ............................................................................................ xi 

DAFTAR GAMBAR  ........................................................................................ Xii 

DAFTAR LAMPIRAN  .................................................................................... Xiii 

BAB I PENDAHULUAN  ................................................................................. 1 

1.1 Latar Belakang  ............................................................................................. 1 

1.2 Rumusan Masalah  ........................................................................................v 10 

1.3 Tujuan Penelitian  ......................................................................................... 10 

1.4 Manfaat Penelitian  ....................................................................................... 11 

BAB II KAJIAN PUSTAKA  ........................................................................... 13 

2.1 Penelitian Terdahulu  .................................................................................... 13 

2.2 Harga Diri ..................................................................................................... 21 

2.2.1 Pengertian Harga Diri  ......................................................................... 21 

2.2.2 Faktor yang Mempengaruhi Harga Diri  ............................................. 26 

2.2.3 Tingkatan Harga Diri  .......................................................................... 30 

2.2.4 Strategi Meningkatkan Harga Diri  ..................................................... 34 

2.2.5 Dampak Harga Diri  ............................................................................ 37 

2.2.6 Aspek-Aspek Harga Diri  .................................................................... 37 

2.3 Dukungan Sosial Teman Sebaya  .................................................................. 40 

2.3.1 Pengertian Dukungan Sosial Teman Sebaya  ...................................... 40 

2.3.2 Tipe Dukungan Sosial  ........................................................................ 45 

2.3.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terbentuknya Dukungan Sosial . 47 

2.3.4 Sumber Dukungan Sosial  ................................................................... 48 

2.3.5 Bentuk Dukungan Sosial  .................................................................... 49 

2.3.6 Manfaat Dukungan Sosial  .................................................................. 51 

2.4 Aktualisasi Diri  ............................................................................................ 52 

2.4.1 Pengertian Aktualisasi Diri  ................................................................. 52 

2.4.2 Teori Abraham Maslow tentang Aktualisasi Diri  .............................. 53 

2.4.3 Faktor Penghambat dalam Beraktualisasi Diri  ................................... 54 

2.4.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Aktualisasi Diri  .......................... 55 

2.4.5 Karakteristik Seseorang Mencapai Aktualisasi Diri  ........................... 56 

2.5 Kerangka Berpikir  ........................................................................................ 62 

2.6 Hipotesis  ....................................................................................................... 68 

BAB III METODE PENELITIAN  ................................................................. 69 

3.1 Jenis Penelitian  ............................................................................................. 69 

3.2 Variabel Penelitian  ....................................................................................... 70 

3.2.1 Identifikasi Variabel  ........................................................................... 70 



 
 

ix 
 

3.2.2 Definisi Operasional Variabel  ............................................................ 71 

3.2.2.1 Harga Diri  .............................................................................. 71 

3.2.2.2 Dukungan Sosial Teman Sebaya  ............................................ 72 

3.2.2.3 Aktualisasi Diri  ...................................................................... 72 

3.3 Populasi dan Sampel  .................................................................................... 73 

3.3.1 Populasi  .............................................................................................. 73 

3.3.2 Sampel  ................................................................................................ 73 

3.4 Teknik Pengumpulan Data  ........................................................................... 75 

3.4.1 Alat Pengumpulan Data  ...................................................................... 75 

3.5 Penyusunan Instrumen  ................................................................................. 77 

3.6 Validitas dan Reabilitas ................................................................................ 81 

3.6.1 Validitas  .............................................................................................. 81 

3.6.2 Reliabilitas  .......................................................................................... 82 

3.6.3 Hasil Uji Valditas dan Reliabilitas Instrumen  .................................... 83 

3.6.3.1 Hasil Uji Validitas Instrumen Harga Diri  .............................. 83 

3.6.3.2 Hasil Uji Validitas Instrumen Dukungan Sosial Teman 

Sebaya  .................................................................................... 
84 

3.6.3.3 Hasil Uji Validitas Instrumen Aktualisasi Diri  ...................... 84 

3.6.3.4 Hasil Uji Reliabilitas Intrumen Harga Diri  ............................ 85 

3.6.3.5 Hasil Uji Reliabilitas Intrumen Dukungan Sosial Teman 

Sebaya  .................................................................................... 
85 

3.6.3.6 Hasil Uji Reliabilitas Intrumen Aktualisasi Diri  .................... 85 

3.7 Uji Asumsi Klasik  ........................................................................................ 85 

3.7.1 Uji Normalitas Data  ............................................................................ 86 

3.7.2 Uji Linieritas  ....................................................................................... 86 

3.7.3 Uji Multikolinieritas  ........................................................................... 86 

3.7.4 Uji Heteroskedastisitas  ....................................................................... 87 

3.8 Teknik Analisis Data   ................................................................................... 88 

3.8.1 Analisis Deskriptif Kuantitatif  ........................................................... 88 

3.8.2 Analisis Regresi  .................................................................................. 90 

3.9 Uji Hipotesis  ................................................................................................ 91 

3.9.1 Uji Koefisien Determinasi  .................................................................. 91 

3.9.2 Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t)  .......................... 92 

3.9.3 Uji Signifikan Simultan (Uji Statistik F)  ............................................ 92 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN  ......................................................... 93 

4.1 Hasil Penelitian  ............................................................................................ 93 

4.1.1 Hasil Analisis Deskriptif Kuantitatif  .................................................. 94 

4.1.1.1 Analisis Deskriptif Kuantitatif Variabel Dukungan Sosial 

Teman Sebaya  ........................................................................ 

94 

4.1.1.2 Analisis Deskriptif Kuantitatif Variabel Aktualisasi Diri  ...... 98 

4.1.1.3 Analisis Deskriptif Kuantitatif Variabel Harga Diri  .............. 100 

4.1.2 Hasil Uji Asumsi  ................................................................................ 103 

4.1.2.1 Hasil Uji Normalitas Data  ...................................................... 103 

4.1.2.2 Hasil Uji Linieritas  ................................................................. 104 

4.1.2.3 Hasil Uji Multikolonieritas  .................................................... 105 

4.1.2.4 Hasil Uji Heteroskedastisitas  ................................................. 106 



 
 

x 
 

4.1.3 Uji Hipotesis  ....................................................................................... 106 

4.1.3.1 Hubungan antara Dukungan Sosial Teman Sebaya dengan 

Harga Diri Remaja Panti Asuhan di Purbalingga ................... 

107 

4.1.3.2 Hubungan antara Aktualisasi Diri dengan Harga Diri 

Remaja Panti Asuhan di Purbalingga  ..................................... 

108 

4.1.3.3 Hubungan antara Dukungan Sosial Teman Sebaya dan 

Aktualisasi Diri dengan Harga Diri Remaja Panti Asuhan di 

Purbalingga ............................................................................. 

108 

4.2 Pembahasan  .................................................................................................. 109 

4.2.1 Tingkat Dukungan Sosial Teman Sebaya, Aktualisasi Diri, dan 

Harga Diri Remaja Panti Asuhan di Purbalingga  .............................. 

110 

4.2.2 Hubungan antara Dukungan Sosial Teman Sebaya dengan Harga 

Diri Remaja Panti Asuhan di Purbalingga  ......................................... 

114 

4.2.3 Hubungan antara Aktualisasi Diri dengan Harga Diri Remaja Panti 

Asuhan di Purbalingga  ....................................................................... 

116 

4.2.4 Hubungan antara Dukungan Sosial Teman Sebaya dan Aktualisasi 

Diri dengan Harga Diri Remaja Panti Asuhan di Purbalingga  .......... 

118 

4.3 Keterbatasan Penelitian  ................................................................................ 121 

BAB V SIMPULAN DAN SARAN  ................................................................. 122 

5.1 Simpulan  ...................................................................................................... 122 

5.2 Saran  ............................................................................................................. 122 

DAFTAR PUSTAKA  ....................................................................................... 125 

 



 
 

xi 
 

DAFTAR TABEL 

 

Tabel 3.1 Populasi Penelitian  .............................................................................  73 

Tabel 3.2 Sampel Penelitian  ...............................................................................  75 

Tabel 3.3 Penskoran Kategori Pernyataan Skala  ............................................... 70 77 

Tabel 3.4 Kisi-kisi Instrumen Harga Diri  .......................................................... 71 78 

Tabel 3.5 Kisi-kisi Instrumen Dukungan Sosial Teman Sebaya ........................ 72 79 

Tabel 3.6 Kisi-kisi Instrumen Aktualisasi Diri  ..................................................  80 

Tabel 3.7 Pengkategorian Tingkat Variabel ....................................................... 90 

Tabel 4.1 Tingkat Dukungan Sosial Teman Sebaya  .......................................... 95 

Tabel 4.2 Tingkat Dukungan Sosial Teman Sebaya Per Indikator  .................... 96 

Tabel 4.3 Tingkat Aktualisasi Diri  ..................................................................... 98 

Tabel 4.4 Tingkat Aktualisasi Diri Per Indikator  ............................................... 99 

Tabel 4.5 Tingkat Harga Diri  ............................................................................. 101 

Tabel 4.6 Tingkat Harga Diri Per Indikator  ....................................................... 102 

Tabel 4.7 Hasil Uji Normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov  .......................... 104 

Tabel 4.8 Hasil Uji Linieritas Dukungan Sosial Teman Sebaya, Aktualisasi 

Diri dan Harga Diri  ............................................................................ 
104 

Tabel 4.9 Hasil Uji Multikolinieritas  ................................................................. 105 

Tabel 4.10 Hasil Uji Heteroskedastisitas  ........................................................... 106 

Tabel 4.11 Hasil Uji Regresi Berganda  ............................................................. 107 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 
 

xii 
 

DAFTAR GAMBAR 

 

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir  .......................................................................... 67 

Gambar 4.1 Grafik Tingkat Dukungan Sosial Teman Sebaya  ........................... 95 

Gambar 4.2 Grafik Tingkat Indikator Dukungan Sosial Teman Sebaya  ........... 97 

Gambar 4.3 Grafik Tingkat Aktualisasi Diri ...................................................... 98 

Gambar 4.4 Grafik Tingkat Indikator Aktualisasi Diri  ...................................... 100 

Gambar 4.5 Grafik Tingkat Harga Diri  .............................................................. 101 

Gambar 4.6 Grafik Tingkat Indikator Harga Diri  .............................................. 103 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 
 

xiii 
 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

Lampiran 1. Instrumen Angket Harga Diri (Studi Pendahuluan)  ......................  131 

Lampiran 2. Hasil Tabulasi Instrumen Angket Harga Diri (Studi 

Pendahuluan)  ................................................................................ 
133 

Lampiran 3. Kisi-kisi Instrumen Skala Dukungan Sosial Teman Sebaya 

sebelum Tryout  ............................................................................. 
135 

Lampiran 4. Instrumen Skala Dukungan Sosial Teman Sebaya sebelum 

Tryout  ............................................................................................ 
136 

Lampiran 5. Kisi-kisi Instrumen Skala Aktualisasi Diri sebelum Tryout  .......... 139 

Lampiran 6. Instrumen Skala Aktualisasi Diri sebelum Tryout  ......................... 140 

Lampiran 7. Kisi-kisi Instrumen Skala Harga Diri sebelum Tryout  .................. 143 

Lampiran 8. Instrumen Skala Harga Diri sebelum Tryout  ................................. 144 

Lampiran 9. Hasil Uji Validitas Variabel Dukungan Sosial Teman Sebaya  ..... 147 

Lampiran 10. Hasil Uji Validitas Variabel Aktualisasi Diri  .............................. 148 

Lampiran 11. Hasil Uji Validitas Variabel Harga Diri  ...................................... 150 

Lampiran 12. Kisi-kisi Instrumen Skala Dukungan Sosial Teman Sebaya 

setelah Tryout  ............................................................................. 
151 

Lampiran 13. Instrumen Skala Dukungan Sosial Teman Sebaya setelah 

Tryout  ......................................................................................... 
152 

Lampiran 14. Kisi-kisi Instrumen Skala Aktualisasi Diri setelah Tryout  .......... 154 

Lampiran 15. Instrumen Skala Aktualisasi Diri setelah Tryout  ......................... 155 

Lampiran 16. Kisi-kisi Instrumen Skala Harga Diri setelah Tryout  .................. 158 

Lampiran 17. Instrumen Skala Harga Diri setelah Tryout  ................................. 159 

Lampiran 18. Hasil Tabulasi Instrumen Skala Dukungan Sosial Teman               

Sebaya ......................................................................................... 
161 

Lampiran 19. Hasil Tabulasi Instrumen Skala Aktualisasi Diri  ........................ 166 

Lampiran 20. Hasil Tabulasi Instrumen Skala Harga Diri  ................................. 171 

Lampiran 21. Hasil Uji Asumsi Klasik  .............................................................. 176 

Lampiran 22. Hasil Uji Regresi  ......................................................................... 178 

Lampiran 23. Surat Balikan Penelitian  .............................................................. 179 

Lampiran 24. Dokumentasi  ................................................................................ 183 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 



 
 
 

1 
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Pada bab ini peneliti membahas latar belakang masalah penelitian; rumusan 

masalah; tujuan; dan manfat penelitian dengan harapan dapat memperjelas dan 

memperkuat penelitian yang akan dilakukan. 

1.1  Latar Belakang  

“Remaja merupakan masa periode perkembangan individu yang mengalami 

perubahan dari masa kanak-kanak menuju dewasa di antara usia 13 sampai 20 

tahun setara dengan jumlah waktu yang digunakan untuk berinteraksi dengan 

kawan-kawan sebayanya semakin meningkat” (Santrock, 2011). Perubahan pada 

remaja ditandai dengan perubahan biologis diantaranya percepatan pertumbuhan, 

perubahan hormonal, dan kematangan seksual (pubertas). Kemudian dari segi 

kognitif, diantaranya mengalami peningkatan dalam berpikir abstrak, idealis, dan 

logis. Dan yang terakhir dari segi sosio-emosional diantaranya mencari 

kebebasan, mengalami konflik dengan orangtua, dan keinginan untuk 

menghabiskan lebih banyak waktu dengan teman sebaya. 

Pada masa remaja individu menginginkan harga diri tinggi di lingkungan 

internal maupun eksternal. “Harga diri merupakan suatu evaluasi diri terhadap diri 

sendiri agar dapat menerima dirinya secara utuh” (Pratiwi, 2015). Selain itu, 

Irawati (2012) menjelaskan bahwa harga diri merupakan bentuk penilaian dan 

evaluasi terhadap diri sendiri dalam kebutuhan manusia yang terdiri dari dua 

faktor yaitu rasa diri bernilai dan rasa diri kompeten. Harga diri yang sering 
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disebut juga sebagai martabat diri (self-worth) atau gambaran diri (self-image) 

adalah suatu dimensi global dari diri. 

Menurut Santrock (2011) mengatakan bahwa: 

    Harga diri yang tinggi juga dapat mengindikasikan penghayatan 

superioritasnya terhadap orang lain, yang sombong, berlebihan dan tidak 

beralasan. Begitupun harga diri yang rendah dapat mengindikasikan 

persepsi yang tepat mengenai keterbatasan atau penyimpangan, atau bahkan 

kondisi tidak aman dan inferior yang akut. 

 

Dari beberapa pengertian tentang harga diri dapat disimpulkan bahwa harga 

diri adalah suatu evaluasi diri yang terdiri dari rasa diri bernilai dan kompeten. 

Heatherton & Polivy dalam (Panda, 2015) menyatakan bahwa ada tiga komponen 

utama dalam harga diri yaitu  performance self-esteem, social self-esteem, dan 

physical self-esteem. 

Menurut Maslow dalam (Panda, 2015) mengatakan bahwa mencatat dua 

versi kebutuhan harga diri yang rendah dan tinggi. Yang rendah adalah kebutuhan 

untuk menghormati orang lain, kebutuhan akan status, ketenaran, kemuliaan, 

pengakuan, perhatian, reputasi, apresiasi, martabat, bahkan dominasi. Bentuk 

yang lebih tinggi meliputi kepercayaan diri, kompetensi, prestasi, penguasaan, 

kemerdekaan, dan kebebasan.  

Kondisi lembaga bisa diatur kembali terkait untuk memfasilitasi penerimaan 

terhadap remaja, dukungan psikologis bisa disediakan remaja yang 

membutuhkannya. Bagi sebagian besar remaja, perasaan tidak nyaman yang 

disebabkan oleh harga diri rendah hanya berlangsung sementara waktu. Namun 

pada beberapa remaja, harga diri rendah dapat berkembang menjadi masalah 

Zimmerman, Copeland & Shope dalam (Santrock, 2011). “Harga diri rendah 
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dapat mengakibatkan depresi, bunuh diri, anorexia nervosa, kenakalan remaja dan 

masalah-masalah penyesuaian diri lainnya” Fenzel dalam (Santrock, 2011). 

Tingkat keparahan dari masalah ini tidak hanya bergantung pada sifat dasar dari 

rendahnya harga diri remaja, namun juga bergantung pada kondisi-kondisi 

lainnya. Apabila harga diri rendah disertai dengan kesulitan dalam melalui masa 

transisi di sekolah, masalah dalam kehidupan keluarga, atau peristiwa-peristiwa 

menekan lainnya, maka munculnya masalah remaja dapat meningkat. 

Selama dan setelah mengalami banyak transisi hidup, harga diri individu 

seringkali mengalami penurunan. Penurunan harga diri ini dapat berlangsung 

selama transisi dari awal atau pertengahan hingga akhir sekolah menengah atas 

atau hingga perguruan tinggi (Santrock, 2011). Konteks sosial seperti keluarga, 

kawan-kawan, dan sekolah memiliki pengaruh terhadap perkembangan harga diri 

remaja. 

Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai rata-rata dari harga diri 

remaja tanpa orang tua lebih rendah dibandingkan remaja dengan orang tua 

meskipun perbedaannya tidak signifikan (Yasin & Iqbal). Seperti halnya 

penelitian tersebut, remaja dengan harga diri yang tinggi memiliki hubungan yang 

lebih dekat dengan orang tua mereka daripada remaja dengan harga diri rendah 

(Coopersmith; Gecas & Schwalbe; Kernis  dalam Farooqi & Intezar, 2009). 

Harga diri remaja yatim dipengaruhi oleh status sosial ekonomi (remaja 

yatim, orang tua/wali). Ini merupakan indikasi bahwa perasaan berharga remaja 

dapat dipengaruhi oleh lingkungan yang meliputi apa yang orang tua/wali miliki 

dirumah seperti di masyarakat. Remaja yatim juga hidup dalam kemiskinan dan 
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kondisi tidak ada pengembangan ekonomi. Hal ini telah terbukti bahwa status 

sosial-ekonomi mempengaruhi harga diri mereka. “Remaja yatim pria maupun 

wanita telah tercatat memiliki harga diri yang rendah yang menunjuk bahwa 

sosio-ekonomi status remaja yatim mempengaruhi harga diri mereka” (Gatumu, 

Gitumu & Oyugi, 2010). 

Menurut Baron & Byrne (2012) menyatakan bahwa sebagian besar interaksi 

orang tua-anak memiliki implikasi masa depan karena keluarga adalah tempat 

masing-masing kita belajar bagaimana berhubungan dengan orang lain. “Namun, 

karena alasan seperti yang ditinggalkan oleh orang tua, kehilangan orang tua, 

disintegrasi keluarga dan lain-lain, anak-anak hidup di panti asuhan” Anonim 

dalam( Gursoy et al,  2012). Karena kurangnya petugas dan dukungan keluarga 

(kondisi fisik) di panti asuhan berakibat negatif dalam pandangan masyarakat.  

Yildrim dalam (Gursoy et al, 2012) menyatakan bahwa berbagai keadaan 

membuat ritme kehidupan remaja di panti asuhan menjadi terganggu yaitu 

perubahan tempat tinggal, hilangnya kasih sayang dan perhatian. “Perubahan-

perubahan ini dapat mengganggu perkembangan psikologis remaja panti asuhan, 

termasuk dalam pembentukan self-esteem”  (Gandaputra & Wirausaha, 2009). 

Irawati (2012) menyatakan bahwa harga diri disebabkan karena berbagai 

faktor yaitu rasa diri bernilai dan rasa diri kompeten. Dalam faktor harga diri 

bernilai dapat ditunjukan dengan sikap menerima diri sendiri apa adanya, hidup 

yang bernilai dan berarti dan menghormati diri sendiri. Sedangkan untuk faktor 

rasa diri kompeten dapat ditunjukan dengan sikap percaya diri, kemampuan 

mempengaruhi dan mampu mengatasi tantangan dasar kehidupan. Kedua faktor 
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tersebut saling memperkuat, ketika diri merasa nyaman dengan diri sendiri serta 

kinerja diri menjadi lebih baik.  

Menurut Santrock (2011) mengatakan bahwa ada empat cara yang dapat 

digunakan untuk meningkatkan harga diri remaja, yaitu: 

(1)  Mengidentifikasikan penyebab rendahnya harga diri dan bidang-bidang 

kompetensi yang penting bagi diri; (2) Menyediakan dukungan emosional 

dan persetujuan sosial; (3) Meningkatkan prestasi, dan (4) Meningkatkan 

keterampilan coping remaja. Penilaian kawan-kawan semakin penting di 

masa remaja. Korelasi antara persetujuan kawan-kawan martabat diri/harga 

diri meningkat selama masa remaja.  

 

Dukungan emosional dan persetujuan sosial dalam bentuk konfirmasi dari 

orang lain juga memiliki pengaruh yang kuat terhadap harga diri remaja (Harter, 

1990b dalam Santrock 2011). Salah satu faktor yang mempengaruhi 

perkembangan harga diri remaja adalah hubungan dengan orang lain terutama 

significant others seperti orang tua, saudara kandung, dan teman-teman dekat. 

Remaja yang tinggal di panti asuhan terkadang mempunyai rasa rendah diri 

terhadap keadaan dirinya (Mahayati, 2014). 

Namun ada kesenjangan antara teori dengan fenomena dilapangan. Sesuai 

angket yang telah disebar oleh peneliti di Panti Asuhan Mandhanisiwi pada 

tanggal 23 Januari 2019 terdapat 43 remaja yang memiliki harga diri rendah. Hal 

ini dapat diukur dari (1) kemampuan komunikasi buruk dengan persentase 

68,31%. (2) wicara diri yang negatif dengan persentase 58,53%. (3) sensitif 

dengan persentase 61,48%. (4) depresi dengan persentase 54,07%. (5) cemas 

dengan persentase 67,44%. (6) menerima segala masukan orang lain dengan 

persentase 77,33%.   
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Menurut penelitian dari Panda (2015) terdapat beberapa remaja di panti 

asuhan yang mengalami harga diri rendah dibandingkan dengan remaja yang 

tinggal dengan orang tuanya. Disebabkan karena pengaruh status sosial ekonomi 

(remaja yatim, orang tua atau wali). 

Kemudian menurut Gursoy dkk (2012) menunjukkan bahwa: 

Remaja putri yang tinggal dengan orang tua mereka dapat mengatasi 

masalah mereka dengan mudah karena tingkat penerimaan mereka lebih 

tinggi dan mereka dapat mengembangkan harga diri mereka menjadi lebih 

tinggi dibandingkan dengan remaja putri yang tinggal di panti asuhan. 

 

Berbeda dengan remaja pada umumnya dalam kondisi keadaan normal. 

Remaja juga berinteraksi dengan teman sebayanya yang membutuhkan perhatian, 

penghargaan atau bahkan bantuan dari orang lain dan bisa juga dari teman 

sebayanya. Dukungan dari orang-orang terdekat seperti pengasuh dan teman-

teman sebaya diharapkan dapat membantu para remaja yang tinggal di panti 

asuhan agar memiliki harga diri yang tinggi (Panda, 2015). 

Menurut Sarafino (2011) mengatakan bahwa dukungan yang diterima oleh 

seseorang dari orang lain dapat disebut dengan dukungan sosial. Selain itu, 

dukungan sosial dapat juga digambarkan sebagai dukungan sosial dan psikologis 

yang diberikan oleh lingkungan. Dukungan sosial ini dapat berupa dukungan 

emosional, dukungan penghargaan atau harga diri, dukungan instrumental, 

dukungan informasi atau dukungan dari kelompok. Penelitian kontemporer 

menunjukkan bahwa keberhasilan akademis individu, kemampuan pemecahan 

masalah, tingkat prestasi sosial, kemampuan pengambilan keputusan, tingkat 

kepuasan hidup, dan harga diri secara positif dipengaruhi oleh peningkatan sistem 

dukungan sosial (Panda, 2015). “Sistem pendukung sosial individu termasuk 
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rekan-rekan, teman-teman dan anggota keluarga, tetapi sumber-sumber dukungan 

sosial yang paling penting adalah keluarga, teman sebaya dan guru” (Arslan, 

2009). 

“Teman sebaya adalah remaja yang memiliki tingkat kematangan atau usia 

yang hampir sama” (Santrock, 2011). Dukungan sosial teman sebaya adalah suatu 

bentuk perhatian, penghargaan atau bahkan bantuan yang diperoleh oleh siswa 

dari teman sebaya (Agmarina, 2010). Sasmita (2015) juga mengemukakan bahwa 

dukungan sosial teman sebaya adalah dukungan yang diberikan individu kepada 

kelompok sebayanya dalam bentuk fisik serta psikologis agar individu merasa 

dicintai, dihargai, diperhatikan sebagai bagian dari kelompok sosial. Remaja 

dengan dukungan sosial teman sebaya mempercayai bahwa mereka disayangi, 

dihargai, dicintai dan termasuk menjadi bagian dari kelompok sosial. 

 Hal tersebut dapat berupa dukungan emosional, instrumental, informasi dan 

companionship (Hasan, 2014). Adapun pengaruh teman sebaya dapat menjadi 

positif dan negatif (Santrock, 2011) yang menekankan bahwa melalu interaksi 

teman sebayalah anak-anak dan remaja mulai belajar pola hubungan timbal balik 

dan setara. Mereka juga belajar untuk mengamati dengan teliti terhadap minat dan 

pandangan teman sebaya, dengan tujuan untuk memudahkan proses penyatuan 

dirinya ke dalam aktifitas teman sebaya yang sedang berlangsung. Teman sebaya 

adalah sumber bantuan dan dukungan yang paling dicari oleh remaja setelah 

orang tua.  

“Saling berbagi ide pribadi, sosial, dan moral oleh teman-teman sebaya 

mendukung perkembangan individu dan sosialnya” Turner dalam (Arslan, 2009). 
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Remaja memperoleh dukungan sosial yang lebih besar dari teman. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa dukungan sosial dari teman-teman memiliki 

hubungan yang lebih signifikan dengan harga diri dibandingkan dukungan dari 

orang terdekat lainnya (Tam, 2011).  

Menurut Maslow (dalam Irmawati, 2013) aktualisasi diri merupakan puncak 

dari perwujudan segenap potensi yang dimiliki dan menjadi yang terbaik dalam 

akademik dan profesi, di mana individu yang mencapai aktualisasi diri hidupnya 

penuh gairah dinamis dan tanpa pamrih; konsentrasi penuh dan terserap secara 

total dalam mewujudkan manusia menjadi manusia yang utuh dan tidak tertekan 

oleh perasaan cemas, perasaan risau, perasaan takut, tidak aman, tidak terlindungi, 

dan sendirian.  

Menurut Fitra (2015) aktualisasi diri adalah kecenderungan untuk 

mengembangkan bakat dan kapasitas diri sendiri. Dari penjelasan di atas peneliti 

menyimpulkan aktualisasi diri yaitu mengembangkan bakat yang dimiliki oleh 

individu, di mana dengan mengaktualisasikan diri seseorang akan lebih mengenal 

dirinya dan mengetahui bagaimana seharusnya memanfaatkan potensi-potensi 

positif yang ia miliki, dan melihat kekurangan dan kelemahannya, kemudian akan 

berusaha untuk menjadi manusia yang seutuhnya. 

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan untuk memahami keadaan 

emosional remaja berkaitan dengan harga diri dan hubungan antara dukungan 

sosial dari teman sebaya dan aktualisasi diri dengan harga diri yang dimiliki 

remaja. Peneliti memahami penyebab rendahnya harga diri pada remaja sehingga 

peneliti dapat meningkatkan harga diri pada remaja. Remaja memiliki 
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kepercayaan diri dalam hubungan sosialnya dengan teman sebaya. Hubungan 

sosial positif akan meningkatkan dukungan sosial yang didapat remaja dari teman 

sebaya. 

Keterkaitan dengan bidang bimbingan dan konseling dapat dilihat dari aspek 

perkembangan manusia, salah satunya yaitu perkembangan moral dimana ada 

perubahan fundamental dalam moralitas selama masa remaja yaitu (1) pandangan 

moral individu makin lama makin menjadi lebih abstrak dan kurang konkret. (2) 

keyakinan moral lebih terpusat pada apa yang benar dan kurang pada apa yang 

salah. Keadilan muncul sebagai kekuatan moral yang dominan. (3) penilaian 

moral menjadi semakin kognitif. Ini mendorong remaja lebih berani menganalisis 

kode sosial dan kode pribadi dari pada masa kanak-kanak dan berani mengambil 

keputusan terhadap berbagai masalah moral yang dihadapinya. (4) penilaian moral 

moral menjadi kurang egosenteis. (5) penilaian moral secara psikologis menjadi 

lebih mahal dalam arti bahwa penilaian moral merupakan bahan emosi dan 

menimbulkan ketegangan psikologis.    

Penelitian ini diarahkan secara khusus untuk membuktikan hubungan antara 

dukungan sosial teman sebaya dan aktualisasi diri dengan harga diri remaja panti 

asuhan. Penelitian ini menjadi penting karena hasil penelitian ini diharapkan dapat 

dimanfaatkan oleh konselor komunitas sebagai bahan masukan dalam 

meningkatkan harga diri remaja panti asuhan dari sisi dukungan sosial teman 

sebaya dan aktualisasi diri yang diberikan melalui layanan bimbingan dan 

konseling.  
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Berdasarkan latar belakang diatas dan beberapa hasil penelitian yang 

beragam maka peneliti ingin mempertegas dalam penelitian ini seberapa besar 

hubungan dukungan sosial teman sebaya dan aktualisasi diri dengan harga diri 

remaja di panti asuhan. 

1.2  Rumusan Masalah 

(1) Seberapa tingkat dukungan sosial teman sebaya, aktualisasi diri dan harga diri 

pada remaja Panti Asuhan di Purbalingga? 

(2) Adakah hubungan dukungan sosial teman sebaya dengan harga diri pada 

remaja Panti Asuhan di Purbalingga? 

(3) Adakah hubungan aktualisasi diri dengan harga diri pada remaja Panti 

Asuhan di Purbalingga? 

(4) Adakah hubungan antara dukungan sosial teman sebaya dan aktualisasi diri 

dengan harga diri remaja Panti Asuhan di Purbalingga? 

1.3  Tujuan Penelitian 

1) Mengetahui tingkat dukungan sosial teman sebaya, aktualisasi diri dan harga 

diri pada remaja Panti Asuhan di Purbalingga. 

2) Mengetahui hubungan dukungan sosial teman sebaya dengan harga diri pada 

remaja Panti Asuhan di Purbalingga. 

3) Mengetahui hubungan aktualisasi diri dengan harga diri pada remaja Panti 

Asuhan di Purbalingga. 

4) Mengetahui hubungan dukungan sosial teman sebaya dan aktualisasi diri 

dengan harga diri remaja Panti Asuhan di Purbalingga. 

 



11 
 

 
 

1.4  Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Hasil temuan yang didapatkan dalam penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan informasi, wawasan, pengetahuan serta dapat membantu 

perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang bimbingan dan konseling 

khususnya dalam perkembangan remaja terkait dengan dukungan sosial teman 

sebaya dan harga diri remaja di lingkup panti asuhan. 

1.4.2 Manfaat Praktis  

1.4.2.1 Bagi Pengasuh di Panti Asuhan 

(1) Melalui penelitian ini, pengasuh diharapkan dapat memiliki gambaran dan 

pemahaman mengenai dukungan sosial teman sebaya dan harga diri remaja 

serta dapat menjadi pertimbangan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban 

sebagai pengasuk panti asuhan. 

(2) Hasil dari penelitian ini, diharapkan dapat menjadi pertimbangan dan 

masukan dalam menjalankan aktifitas panti asuhan serta dapat menjadi 

informasi dan pengetahuan awal untuk meningkatkan harga diri terkait 

dengan dukungan sosial teman sebaya. 

1.4.2.2 Bagi Pekerja Sosial atau Pamong 

 Hasil yang diperoleh melalui penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

masukan dan evaluasi yang dilakukan pekerja sosial atau pamong dalam 

memberikan layanan bagi individu di panti asuhan sehingga setiap individu dapat 

mempunyai tingkat harga diri yang tinggi. 
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1.4.2.3 Penelitian Lanjutan 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan sebagai 

acuan untuk melakukan penelitian yang sejenis maupun penelitian lanjutan dalam 

bidang bimbingan dan konseling terutama dalam pembahasan tentang hubungan 

antara dukungan sosial teman sebaya dan aktualisasi diri dengan harga diri remaja 

di Panti Asuhan. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

Kajian pustaka merupakan kajian secara teoritis yang akan dipakai sebagai 

dasar penelitian. Dalam bagian ini akan diuraikan tinjauan pustaka yang 

mendasari penelitian ini yaitu: Penelitian terdahulu, teori tentang dukungan sosial 

teman sebaya, teori aktualisasi diri, teori teknik harga diri, kerangka berpikir dan 

hipotesis.  

2.1  Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang sudah dilakukan 

sebelumnya oleh peneliti lain. Tujuan adanya penelitian terdahulu adalah untuk 

membandingkan antara penelitian yang satu dengan lainnya dan untuk 

memberikan masukan bagi peneliti. Dalam penelitian terdahulu akan diuraikan 

pokok bahasan sebagai berikut: 

Penelitian pertama yang dilakukan oleh Venny Fillicyano Panda tahun 

2015 dengan judul Hubungan antara Dukungan Sosial Teman Sebaya dengan 

Harga Diri Remaja yang Tinggal di Panti Asuhan. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui hubungan antara dukungan sosial teman sebaya dengan harga diri 

remaja yang tinggal di panti asuhan. Dalam penelitian ini pendekatan yang 

digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan desain korelasional. Hasil dari 

penelitian ini ditemukan bahwa terdapat hubungan yang positif signifikan dengan 

koefisien korelasi sebesar 0,388 dan signifikansi 0,001 (p<0,01) yang berarti 

semakin tinggi dukungan sosial teman sebaya yang diterima oleh remaja maka 
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akan semakin tinggi pula tingkat harga diri yang dimilikinya. Letak perbedaan 

penelitian ini adalah pada penelitian ini mencari hubungan antara dukungan sosial 

teman sebaya dengan harga diri remaja di panti asuhan, sedangkan pada penelitian 

yang diteliti oleh peneliti yaitu mencari hubungan antara dukungan sosial teman 

sebaya dan aktualisasi diri dengan harga diri remaja di panti asuhan. 

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Rahma Fitra tahun 2015 dengan 

judul Hubungan Harga Diri Mahasiswa dengan Kemampuan Aktualisasi Diri 

dalam Proses Belajar Metode Seven Jump di Program Studi Ilmu Keperawatan 

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui hubungan harga diri mahasiswa dengan kemampuan aktualisasi diri 

dalam proses belajar metode seven jump di Program Studi Ilmu Keperawatan UIN 

Syarif Hidayatullah Jakarta. Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan 

adalah pendekatan cross sectional study (α=0,05) dengan desain correlative study. 

Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa ada hubungan yang kuat antara harga 

diri mahasiswa dengan kemampuan aktualisasi diri dalam proses belajar metode 

seven jump di Program Studi Keperawatan Universitas Islam Negeri Syarif 

Hidayatullah Jakarta (p=0,000, r=0,633). Letak perbedaan penelitian ini adalah 

pada penelitian ini mencari hubungan antara harga diri mahasiswa dengan 

kemampuan aktualisasi diri dalam proses belajar seven jump, pada penelitian ini 

subjeknya mahasiswa, sedangkan pada penelitian yang diteliti oleh peneliti yaitu 

mencari hubungan antara dukungan sosial teman sebaya dan aktualisasi diri 

dengan harga diri remaja di panti asuhan, dan subjeknya remaja panti asuhan. 
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Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Dina Adhila tahun 2018 dengan 

judul Hubungan Harga Diri dengan Kemampuan Aktualisasi Diri pada Remaja 

Kelas X di SMKN 11 Malang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

hubungan harga diri dengan kemampuan aktualisasi diri pada remaja SMK Kelas 

X jurusan multimedia di SMKN 11 Malang. Penelitian ini menggunakan 

penelitian kuantitatif, menggunakan desain corellative study dengan pendekatan 

cross-sectional. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan 

yang sangat erat antara harga diri dengan kemampuan aktualisasi diri pada remaja 

SMK kelas X jurusan multimedia di SMKN 11 Malang. Letak perbedaan 

penelitian ini adalah pada penelitian ini mencari hubungan antara harga diri 

dengan kemampuan aktualisasi diri remaja, pada penelitian ini subjeknya siswa 

kelas X SMK juruan multimedia, sedangkan pada penelitian yang diteliti oleh 

peneliti yaitu mencari hubungan antara dukungan sosial teman sebaya dan 

aktualisasi diri dengan harga diri remaja di panti asuhan, dan subjeknya remaja 

panti asuhan. 

Penelitian keempat yang dilakukan oleh Zahra Agmarina tahun 2010 

dengan judul Hubungan Dukungan Sosial Teman Sebaya Reguler dengan 

Penyesuaian Sosial pada Siswa Kelas Enam Akselerasi SD Bina Insani Bogor. 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan dukungan sosial teman sebaya 

reguler dengan penyesuaian sosial siswa akselerasi di SD Bina Insani Bogor. 

Variabel dalam penelitian ini yaitu dukungan sosial teman sebaya reguler dan 

penyesuaian sosial dengan sampel siswa kelas VI yang mengikuti kelas akselerasi. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara 
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dukungan sosial teman sebaya reguler dengan penyesuaian sosial siswa akselerasi. 

Letak perbedaan penelitian ini adalah pada penelitian ini mencari hubungan antara 

dukungan sosial teman sebaya reguler dengan penyesuaian sosial siswa akselerasi, 

pada penelitian ini subjeknya siswa kelas VI yang mengikuti kelas akselerasi, 

sedangkan pada penelitian yang diteliti oleh peneliti yaitu mencari hubungan 

antara dukungan sosial teman sebaya dan aktualisasi diri dengan harga diri remaja 

di panti asuhan, dan subjeknya remaja panti asuhan. 

Penelitian kelima yang dilakukan oleh Sofy Ariany Hasan dan 

Muryantinah Mulyo Handayani tahun 2014 dengan judul Hubungan antara 

Dukungan Sosial Teman Sebaya dengan Penyesuaian Diri Siswa Tunarungu di 

Sekolah Inklusi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat 

hubungan antara dukungan sosial teman sebaya dengan penyesuaian diri siswa 

tunarungu di sekolah inklusi. Hasil penelitian ini menunujukkan nilai korelasi 

antara dukungan sosial teman sebaya dan penyesuaian diri yaitu 0,011 dengan 

signifikansi 0,000. Nilai signifikansi yang lebih kecil daripada nilai probabilitas 

0,05 menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara dukungan sosial teman sebaya 

dengan penyesuaian diri siswa tunarungu di sekolah inklusi. Letak perbedaan 

penelitian ini adalah pada penelitian ini mencari hubungan antara dukungan sosial 

teman sebaya dengan penyesuaian diri siswa, pada penelitian ini subjeknya siswa 

tunarungu di sekolah inklusi, sedangkan pada penelitian yang diteliti oleh peneliti 

yaitu mencari hubungan antara dukungan sosial teman sebaya dan aktualisasi diri 

dengan harga diri remaja di panti asuhan, dan subjeknya remaja panti asuhan. 
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Penelitian keenam yang dilakukan oleh Amie Ristianti tahun 2009 dengan 

judul Hubungan antara Dukungan Sosial Teman Sebaya dengan Identitas Diri 

Pada Remaja di SMA Pusaka 1 Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

hubungan antara dukungan sosial teman sebaya dengan identitas diri pada remaja 

di SMA Puasaka 1 Jakarta. Uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji 

hubungan diketahui koefisien korelasi (r) yang diperoleh sebesar 0,565 dengan 

signifikansi 0,000 (p < 0,01). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 

hubungan antara dukungan sosial teman sebaya dengan identitas diri pada remaja 

di SMA Pusaka 1 Jakarta. Letak perbedaan penelitian ini adalah pada penelitian 

ini mencari hubungan antara dukungan sosial teman sebaya dengan identitas diri 

remaja, pada penelitian ini subjeknya siswa SMA, sedangkan pada penelitian yang 

diteliti oleh peneliti yaitu mencari hubungan antara dukungan sosial teman sebaya 

dan aktualisasi diri dengan harga diri remaja di panti asuhan, dan subjeknya 

remaja panti asuhan. 

Penelitian ketujuh yang dilakukan oleh Lina Mahayati tahun 2014 dengan 

judul Gambaran Harga Diri Remaja yang Tinggal di Panti Asuhan Putra Emanuel 

Surabaya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran harga diri 

pada remaja yang tinggal di panti asuhan Putra Emanuel Surabaya. Penelitian ini 

menggunakan desain penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan dari 20 

responden diperoleh remaja yang mengalami harga diri positif 15 responden 

(75%) dan 5 responden (25%) yang mengalami harga diri negatif. Remaja yang 

tinggal di panti asuhan memiliki harga diri positif. Dengan demikian remaja yang 

tinggal di panti asuhan tetap mempunyai harga diri positif. Letak perbedaan 
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penelitian ini adalah pada penelitian ini hanya mencari gambaran harga diri 

remaja yang tinggal di panti asuhan, sedangkan pada penelitian yang diteliti oleh 

peneliti yaitu mencari hubungan antara dukungan sosial teman sebaya dan 

aktualisasi diri dengan harga diri remaja di panti asuhan. 

Penelitian kedelapan yang dilakukan oleh Nurul Marta Wahyuni tahun 

2014 dengan judul Harga Diri Remaja di Panti Asuhan Yatim Muhammadiyah 

Gedeg dan Muhammadiyah 2 Meri Mojokerto. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

menggambarkan harga diri pada remaja panti asuhan di Panti Asuhan Yatim 

Muhammadiyah Gedeg dan Muhammadiyah 2 Meri Mojokerto. Penelitian ini 

merupakan penelitian deskriptif dengan rancang bangun penelitian adalah survey 

yang menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa mayoritas remaja panti asuhan memiliki harga diri positif 

(60%). Harga diri Remaja Panti Asuhan terbentuk oleh perubahan-perubahan 

dalam aspek kognitif, emosi, sosial, dan moral sehingga remaja cenderung belum 

matang dalam berpikir dan mengambil keputusan. Remaja yang tinggal di panti 

asuhan cenderung  tidak mempunyai tempat untuk berbagi seperti orang tua, 

sehingga remaja tidak dapat menyalurkan perasaannya dan kurang memiliki 

mekanisme koping yang bagus. Letak perbedaan penelitian ini adalah pada 

penelitian ini hanya mencari gambaran harga diri remaja yang tinggal di panti 

asuhan, sedangkan pada penelitian yang diteliti oleh peneliti yaitu mencari 

hubungan antara dukungan sosial teman sebaya dan aktualisasi diri dengan harga 

diri remaja di panti asuhan. 
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Penelitian kesembilan yang dilakukan oleh Endang Nurul Syafitri tahun 

2014 dengan judul Studi Fenomena tentang Harga Diri dan Ideal Diri pada 

Remaja Tunanetra di Panti Asuhan Yayasan Tunanetra Islam Yogyakarta. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi proses pembentukan harga diri dan 

ideal diri dan mengeksplorasi faktor yang mempengaruhi pembentukan harga diri 

serta ideal diri pada remaja tunanetra. Penelitian ini dilaksanakan dengan metode 

penelitian kualitatif pendekatan studi fenomenologi. Hasil penelitian 

menunjukkan adanya respon penolakan dari lingkungan maupun keluarga 

terhadap remaja tunanetra menyebabkan perasaan terpukul, mudah marah, 

destruktif pada orang lain serta mengurung diri yang merupakan wujud dari 

perilaku harga diri dan ideal diri yang rendah. Prestasi dalam akademik, dukungan 

dari keluarga serta keyakinan terhadap diri sendiri dapat menurunkan harga diri 

dan ideal diri rendah pada remaja tunanetra. Faktor yang mempengaruhi harga diri 

dan ideal diri remaja tunanetra yaitu menetapkan ideal diri sebatas 

kemampuannya dan hasrat untuk berhasil. Letak perbedaan penelitian ini adalah 

penelitian ini mengeksplorasi proses pembentukan harga diri dan ideal diri dan 

mengeksplorasi faktor yang mempengaruhi pembentukan harga diri serta ideal 

diri pada remaja tunanetra yang tinggal di panti asuhan, sedangkan pada penelitian 

yang diteliti oleh peneliti yaitu mencari hubungan antara dukungan sosial teman 

sebaya dan aktualisasi diri dengan harga diri remaja di panti asuhan. 

Penelitian kesepuluh yang dilakukan oleh Anisah Rikayanti, Dahrianis 

Dahrianis, dan Muhammad Nur tahun 2014 dengan judul Hubungan Harga Diri 

dengan Aktualisasi Diri pada Remaja Putri dengan Obesitas di SMA Negeri 4 
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Makasar. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengidentifikasi hubungan harga diri 

dengan aktualisasi diri remaja putri dengan obesitas di SMA Negeri 4 Makasar. 

Desain penelitian pada penelitian ini adalah deskriptif korelasi dengan teknik 

pengambilan sampel total sampling. Dari hasil penelitian yang diperoleh 

menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang bermakna antara harga diri dengan 

aktualisasi diri mereka dengan nilai p sebesar 0,436 (p>0,05). Letak perbedaan 

penelitian ini adalah penelitian ini mencari hubungan harga diri dengan aktualisasi 

diri pada remaja putri dengan obesitas, sampel pada penelitian ini remaja putri 

dengan obesitas, sedangkan pada penelitian yang diteliti oleh peneliti yaitu 

mencari hubungan antara dukungan sosial teman sebaya dan aktualisasi diri 

dengan harga diri remaja di panti asuhan, sampel pada penelitian ini remaja panti 

asuhan. 

Sehubungan dengan adanya hasil penelitian terdahulu, maka penelitian ini 

diarahkan secara khusus untuk membuktikan apakah terdapat hubungan antara 

dukungan sosial teman sebaya dan aktualisasi diri dengan harga diri remaja Panti 

Asuhan di Purbalingga. Penelitian ini dilakukan karena pada penelitian terdahulu 

terdapat inkonsistensi pada penelitian terdahulu antara dukungan sosial teman 

sebaya dan aktualisasi diri dengan harga diri. 

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu adanya 

perbedaan subjek yang diteliti, dalam penelitian ini menggunakan subjek remaja 

Panti Asuhan di Purbalingga. Selain itu beberapa penelitian hanya mencari 

hubungan dukungan sosial teman sebaya dengan harga diri. 
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Secara umum, penelitian terdahulu memberikan informasi bahwa beberapa 

aspek dan indikator dari penelitian memberikan kontribusi bahwa ada korelasi 

antara ketiga variabel tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut peneliti akan 

meneliti tentang hubungan antara dukungan sosial teman sebaya dan aktualisasi 

diri dengan harga diri remaja Panti Asuhan di Purbalingga.  

 

2.2  Harga Diri 

2.2.1 Pengertian Harga Diri  

Harga diri (self esteem) sebagian aspek dari konsep diri. Secara sederhana, 

harga diri Anda adalah sikap dan keyakinan Anda tentang diri Anda sendiri 

(Severe, 2003). Arndt dan Pelham (dalam Walgito 2010) mengemukakan bahwa 

harga diri ialah evaluasi seseorang terhadap dirinya sendiri, dapat positif atau 

negatif. Harga diri memiliki banyak pengaruh dalam perilaku dan tindakan 

seseorang. 

Dalam Berne dan Savary (1992) mengemukakan harga diri bukanlah rasa 

percaya diri yang berlebihan. Harga diri atau self esteem adalah cara kita 

memandang diri kita sendiri, menerima diri kita sendiri, meskipun realitas yang 

ada menunjukkan kita memiliki keterbatasan-keterbatasan tertentu. Menerima diri 

dan tidak malu dengan keadaan yang ada dalam diri kita juga merupakan ciri 

harga diri sehat yang kita miliki. 

Dalam kamus istilah konseling dan terapi, Mappiare (2006) menjabarkan 

bahwa harga diri mengacu pada anggapan evaluatif seseorang pada dirinya atau 
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penilaian diri sebagai berharga atau bermartabat, dan diasosiasikan dengan konsep 

diri seseorang. 

Harga diri adalah nilai yang kita taruh atas diri kita sendiri (Dariuszky, 

2004) penilaian yang tinggi atau rendah berada di tangan kita sendiri, harga diri 

yang tinggi melekat pada diri bukan diberikan oleh orang lain melainkan nilai 

positif yang di taruh kepada diri kita, harga diri yang rendah menjadi timbul 

karena diri kita sendiri melekatkan nilai negatif atas diri kita. Nilai-nilai negatif 

itulah yang harus dihilangkan dari dalam diri untuk digantikan menjadi hal yang 

positif yang akan mampu membantu perkembangan harga diri yang positif. 

Salah satu perkembangan psikologis yang dialami oleh remaja adalah 

perkembangan sosio-emosi yang salah satunya adalah harga diri, yang merupakan 

keseluruhan cara yang digunakan untuk mengevaluasi diri kita, dimana harga diri 

merupakan perbandingan antara ideal-self dengan real-self (Santrock, 2012).  

Menurut Coopersmith (dalam Lestari & Koentjoro, 2002) mengatakan 

bahwa harga diri merupakan hasil evaluasi individu terhadap dirinya sendiri yang 

diekspresikan dalam sikap terhadap diri sendiri. Evaluasi ini menyatakan suatu 

sikap penerimaan atau penolakan dan menunjukkan seberapa besar individu 

percaya bahwa dirinya mampu, berarti, berhasil, berharga menurut standar dan 

nilai pribadinya. Harga diri adalah gagasan mengenai diri secara global yang 

mengacu pada keseluruhan evaluasi diri sebagai individu, atau bagaimana orang 

merasakan mengenai diri mereka sendiri dalam arti yang komprehensif 

(Verkuyten, 2003). 
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Baron & Byrne (2012) juga berpendapat bahwa harga diri adalah evaluasi 

diri yang dibuat oleh setiap individu, sikap orang terhadap dirinya sendiri dalam 

rentang dimensi positif sampai negatif. Baron & Byrne (2012) menegaskan harga 

diri merujuk pada sikap seseorang terhadap dirinya sendiri, mulai dari sangat 

negatif sampai sangat positif, individu yang ditampilkan nampak memiliki sikap 

negatif terhadap dirinya sendiri. Harga diri yang tinggi berarti seorang individu 

menyukai dirinya sendiri, evaluasi positif ini sebagian berdasarkan opini orang 

lain dan sebagian berdasarkan dari pengalaman spesifik. Sikap terhadap diri 

sendiri dimulai dengan interaksi paling awal antara bayi dengan ibunya atau 

pengasuh lain, perbedaan budaya juga mempengaruhi apa yang penting bagi harga 

diri seseorang. 

Menurut Kwan dan Singelis (dalam Baron & Byrne, 2012) harmoni dalam 

hubungan interpersonal merupakan elemen yang penting bagi budaya individualis. 

Tingkah laku individu dengan harga diri relatif rendah lebih mudah diprediksikan 

dari pada individu dengan harga diri yang tinggi, hal ini dikarenakan skema diri 

yang negatif diorganisasikan lebih ketat dari pada skema diri yang positif (Malle 

& Horowtz dalam Baron & Byrne, 2012). 

Namun pada umumnya individu mengevaluasi diri mereka sendiri dalam 

dimensi yang majemuk seperti olahraga, akademis, hubungan interpersonal, dan 

lain sebagainya padahal harga diri secara keseluruhan mewakili rangkuman dari 

evaluasi spesifik ini (Marsh & Pelham dalam Baron & Byrne, 2012). Tokoh lain 

yang juga memberikan pengertian tentang harga diri adalah Minchintin (dalam 

Lestari & Koentjoro, 2002) yang mengemukakan bahwa harga diri merupakan 
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penilaian atau perasaan mengenai diri kita sendiri sebagai manusia baik 

berdasarkan penerimaan akan diri dan tingkah laku sendiri, maupun berdasarkan 

keyakinan akan bagaimana diri kita. Perasaan mengenai diri sendiri ini 

berpengaruh pada bagaimana kita berhubungan dengan orang lain disekitar kita 

dan aspek-aspek lain dalam hidup 

Menurut Baron & Byrne (2012) harga diri sering kali diukur sebagai 

peringkat dalam dimensi yang berkisar dari negatif sampai positif atau rendah 

sampai tinggi. Sebuah pendekatan yang berbeda adalah dengan meminta individu 

untuk mengindikasikan self-ideal mereka seperti apa, self mereka yang 

sebenarnya, dan kemudian membandingkan perbedaan diantara keduanya. 

Semakin besar perbedaan real self dengan ideal self maka semakin rendah harga 

diri. 

Walaupun perbedaan spesifiknya dapat bervariasi namun lama kelamaan 

perbedaan self ideal dengan real self akan cenderung stabil (Strauman dalam 

Baron & Byrne, 2012). Seorang individu akan merasa senang apabila seseorang 

akan memberikan respon positif terhadap beberapa aspek self-ideal namun banyak 

individu akan merasa kurang senang apabila seseorang mengatakan bahwa dalam 

diri individu tidak terdapat beberapa aspek dari self-ideal (Eisenstand & Leippe 

dalam Baron & Byrne, 2012). 

Robinson (dalam Aditomo & Retnowati, 2004) mengemukakan bahwa 

harga diri lebih spesifik dari konsep diri, yang melibatkan unsur evaluasi atau 

penilaian terhadap diri. Menurut Robinson, banyak teoritikus kepribadian, seperti 

Carl Rogers, konsep diri merupakan salah satu aspek kepribadian yang paling 
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penting. Konsep diri adalah kerangka kognitif yang mengorganisir bagaimana kita 

mengetahui diri kita dan bagaimana kita memproses informasi-informasi yang 

relevan dengan diri (Aditomo & Retnowati, 2004). 

Tokoh lain seperti Baron & Byrne (dalam Aditomo & Retnowati, 2004) 

juga menyebutkan bahwa konsep diri, termasuk harga diri, merupakan aspek yang 

sangat penting dalam berfungsinya manusia, hal ini karena manusia memang 

sangat memperhatikan berbagai hal tentang diri, termasuk siapa dirinya, seberapa 

positif atau negatif seorag individu memandang dirinya, bagaimana citra yang 

ditampilkan pada orang lain.  

Pelham & Swan (dalam Aditomo & Retnowati, 2004) mengemukakan 

dalam konteks kesehatan mental, harga diri memiliki peran yang penting. Individu 

yang memiliki harga diri tinggi berarti memandang dirinya secara positif. Individu 

dengan harga diri yang tinggi sadar akan kelebihan-kelebihan yang dimilikinya 

dan memandang kelebihan-kelebihan tersebut lebih penting dari pada 

kelemahannya. Sebaliknya, individu dengan harga diri rendah cenderung 

memandang dirinya secara negatif dan terfokus pada kelemahan dirinya. Dalam 

hal ini seseorang yang memiliki harga diri tinggi akan lebih tepat dalam 

melakukan pemaknaan apabila dihadapkan pada pengalaman pahit, seperti 

kegagalan. 

Adanya dua jenis harga diri mungkin memiliki konsekuensi yang sangat 

berbeda, harga diri secara global menjadi lebih relevan untuk kesejahteraan 

psikologis, dan spesifik harga diri yang menjadi lebih relevan untuk perilaku. 

Temuan ini menunjukkan bahwa, harga diri secara global lebih kuat berkaitan 
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dengan langkah-langkah kesejahteraan psikologis, sedangkan spesifik harga diri 

yang berkaitan dengan akademik, sebagai prediktor kemampuan dalam belajar. 

Temuan ini juga menunjukkan bahwa tingkat harga diri akademik dapat 

mempengaruhi harga diri seseorang secara global, terutama pada komponen harga 

diri yang positif yang berfungsi juga untuk melihat seberapa tinggi penghargaan 

terhadap kemampuan belajar (Rosenberg et al., 1995). 

Penelitian pada harga diri umumnya melanjutkan pada praduga dari salah 

satu konsep dari tiga konseptualisasi, dan setiap konseptualisasi telah 

diperlakukan secara independen dari yang lain. Konsep tersebut adalah (1) harga 

diri telah diselidiki sebagai hasil dari perilaku, (2) harga diri telah diselidiki 

sebagai motif, sehingga dapat memunculkan kecenderungan perilaku seseorang 

dengan cara mempertahankan atau meningkatkan evaluasi diri yang positif, (3) 

harga diri telah diselidiki sebagai alat penyangga bagi diri sendiri, karena 

dianggap memberikan perlindungan dari pengalaman-pengalaman buruk dan 

berbahaya bagi diri individu (Cast & Burke, 2002). 

Dapat disimpulkan dari beberapa pendapat para ahli diatas pengertian 

harga diri adalah pandangan seseorang terhadap dirinya yang mempengaruhi 

kepercayaan diri, mampu berbuat sesuatu, bermartabat dalam interaksi dengan 

lingkungan sekitarnya. 

2.2.2 Faktor yang Mempengaruhi Harga Diri 

Harga diri seseorang terbentuk sejak kecil yang berlangsung bersamaan 

dengan gambaran diri orang tersebut, gambaran diri yang baik silih berganti 

dengan gambaran diri yang buruk masuk ke dalam diri seseorang. Hal itu juga 
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berpengaruh pada harga diri, banyak hal yang mempengaruhi perkembangan 

harga diri seseorang.  

Menurut Centi (dalam Fitra, 2015) salah satu faktor yang mempengaruhi 

harga diri yaitu teman sebaya, pergaulan dengan teman sebaya dapat menjadikan 

gambaran diri menjadi kuat atau bahkan menjadi buyar. Gambaran diri kita juga 

dipengaruhi oleh perbandingan-perbandingan diri sendiri dengan teman. Bila kita 

menemukan diri kita kalah dari teman-teman kita, dalam hal ini tampilan luar, 

kemampuan berolahraga, kepintaran dalam mata pelajaran mata pelajaran itu akan 

menjadi sebuah hambatan bagi perkembangan harga diri kita, namun jika kita 

menemukan kita unggul atas mereka itu akan menguatkan gambaran diri kita dan 

memberikan dampak positif dalam perkembangan harga diri.   

Setiap individu remaja atau dewasa pasti memiliki Harga diri dalam dirinya. 

Menurut Carl Rogers, (dalam Gergen, 1970) berpendapat bahwa individu menilai 

orang lain dan berperilaku terhadap orang lain berdasarkan harga diri yang ia 

miliki, dimana orang yang memiliki harga diri yang tinggi pada umumnya lebih 

mudah menerima orang lain dan lebih mudah membina suatu hubungan dengan 

teman sebaya dan orang lain. 

Menurut Sarason, 1983 (dalam Agustina Ekasari dan Suhertin Yuliyana, 

2012) mengatakan bahwa individu dengan dukungan teman sebaya tinggi 

memiliki pengalaman hidup yang lebih baik, harga diri yang lebih tinggi, serta 

pandangan hidup yang lebih positif dibandingkan dengan individu yang memiliki 

dukungan teman sebaya yang rendah. 
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Remaja merupakan masa peralihan dari masa anak-anak menuju dewasa. 

Pada saat remaja seseorang akan mengenali dan mengembangkan potensi yang 

dimilikinya. Aktualisasi diri merupakan salah satu cara untuk mengembangkan 

potensi diri. Aktualisasi diri pada seseorang akan tercapai jika memiliki harga diri 

yang tinggi, seseorang yang memiliki harga diri tinggi akan lebih percaya diri 

sehingga bisa mengembangkan potensi yang dimilikinya dengan maksimal 

(Adhila, 2018). 

Dengan dukungan, saling memahami, saling menyemangati dalam hal 

apapun yang ia peroleh dari teman sebayanya serta pengaruh yang positif baik 

dari perilaku, dan cara berfikirnya yang baik maka remaja memiliki rasa harga diri 

yang tinggi bahwa remaja tersebut sangat diterima, dihargai, dan diakui di dalam 

lingkungan teman sebaya, sehingga semakin terpacu semangatnya karena 

mendapat dukungan dan pengaruh baik tersebut. Sebaliknya bila remaja tersebut 

mendapat penolakan atau tidak diperhatikan oleh teman sebayanya dia akan 

merasa kesepian dan timbul rasa permusuhan, sehingga remaja tersebut memiliki 

rasa harga diri yang rendah dan memiliki kemampuan aktualisasi diri yang 

rendah. Hal ini terjadi pula pada remaja yang akrab dengan teman sebayanya 

namun dalam suatu kelompok tersebut memberikan pengaruh negatif maka 

remaja tersebut menjadi suka bermalas-malasan, merokok, minum alkohol, suka 

berkelahi, membolos, melanggar peraturan sekolah dan lain sebagainya yang 

dapat membuat harga diri remaja tersebut menjadi semakin rendah dan berdampak 

pada kemampuan aktualisasi diri yang kurang baik. 
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Harga diri berkembang secara lambat dan banyak hambatan dari luar yang 

bisa menumbuhkan kembali sifat-sifat negatif. Seperti yang ada dalam faktor 

diatas semua berawal dari masa kanak-kanak dimana orang tua yang memberikan 

perawatan dan dukungan saat usia-usia dibawah lima tahun. Seiring berjalannya 

waktu lingkungan dan sang anak yang menentukan perkembangan harga diri 

miliknya. 

Harga diri menjadi bagian yang berpengaruh dalam hidup seseorang yang 

membuatnya menjadi penting adalah kemampuan harga diri yang mampu 

mengubah perilaku seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Bisa saja orang 

tersebut membuka diri, mengembangkan potensi yang dimiliki, tetapi dilain sisi 

harga diri yang rendah menyebabkan orang menjadi tidak produktif, murung 

kemudian sesuatu yang justru merugikan dirinya. 

Semua faktor yang mempengaruhi perkembangan harga diri yang ada 

dalam diri seseorang, butuh usaha mulai dari orang tua, saudara, guru dan teman 

untuk menjadikan harga diri berkembang positif kemudian akan mendorong 

berkembangnya prestasi, potensi yang ada di dalam diri. Dengan harga diri yang 

tinggi seseorang akan lebih mudah mengenal dirinya, keterbukaan yang didapat 

dari keinginan terus menagktualisasi diri menuju arah yang lebih baik. Proses 

penyesuaian diri yang dimiliki oleh seseorang juga akan lebih baik, karena orang 

dengan harga diri yang tinggi memiliki kemampuan menerima lingkungan sekitar 

dengan lapang dada. Menerima dirinya sendiri dengan baik membuatnya memiliki 

percaya diri yang baik ketika berhadapan dengan orang lain. 
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2.2.3 Tingkatan Harga Diri 

Harga diri memiliki dua tingkatan yaitu tinggi dan rendah yang masing-

masing memiliki cirinya sendiri. Berikut ini adalah karakteristik remaja yang 

memiliki harga diri (self esteem) yang tinggi (Geldrad dan Geldrad, 2011). 

(1) Mereka memiliki kemampuan yang besar untuk bersifat kreatif. 

(2) Mereka cenderung memiliki peran aktif dalam kelompok sosial. 

(3) Mereka tidak terbebani oleh keraguan, ketakutan, dan perasaan bertentangan. 

(4) Mereka lebih mampu bergerak secara langsung dan realistis terhadap tujuan 

pribadi. 

(5) Mereka merasa lebih mudah menerima perbedaan antara tingkat kompetensi 

mereka dengan orang lain di bidang akademik, hubungan pertemanan, dan 

pengejaran fisik. 

(6) Mereka juga cenderung tidak khawatir dengan perbedaan fisik, mereka 

mampu menerima perbedaan ini dan bersikap positif pada diri mereka sendiri. 

Cara berperilaku remaja yang memiliki harga diri tinggi akan 

mendorongnya memperoleh dukungan dari banyak pihak. Dengan dukungan 

tersebut besar kemungkinan remaja dapat mengembangkan bakatnya, kemudian 

dapat memacu dirinya untuk berkembang menjadi lebih baik. Memiliki harga diri 

yang tinggi juga dapat mendukung terciptanya keterbukaan pada diri remaja untuk 

menerima lingkungan sekitar dengan cara yang baik serta didukung 

kemampuannya menjalin hubungan baik dengan orang sekitarnya. 

Rasa harga diri yang sehat ialah kemampuan melihat diri sendiri berharga, 

berkemampuan, penuh kasih sayang dan menarik, memiliki bakat-bakat pribadi 
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yang khas serta kepribadian yang berharga dalam hubungan dengan orang lain 

(Berne dan Savary, 1992: 15). 

Keyakinan yang teguh dimiliki oleh orang yang memiliki harga diri yang 

tinggi. Dengan keyakinan tersebut maka seseorang akan mampu berkarya dan 

memunculkan bakat yang ada. Bekerjasama dengan orang lain akan membuatnya 

menjadi pemimpin yang baik dan memiliki rasa hormat dari bawahan. Ketika 

bergaul dengan lingkungan sebaya dia akan memiliki banyak teman karena 

memiliki perasaan dan pikiran yang positif. Berikut adalah ciri-ciri dari individu 

yang memiliki harga diri yang tinggi (Dariuszky, 2004: 12-14) yaitu: 

(1) Pada umumnya mereka tidak terlalu khawatir akan keselamatan hidupnya dan 

lebih berani menghadapi resiko, 

(2) Mereka bersedia mempertanggungjawabkan kegagalan maupun 

kesalahannya, 

(3) Mereka mempunyai harapan-harapan yang positif dan realistis atas ikhtiarnya 

maupun hasil ikhtiarnya, 

(4) Mereka dapat menemukan bukti atau alasan yang kuat untuk menghargai diri 

mereka atas keberhasilan yang mereka raih, 

(5) Pada umumnya mereka memandang dirinya sama dan sederajat dengan orang 

lain, 

(6) Mereka cenderung melakukan aktivitas-aktivitas yang bertujuan memperbaiki 

atau menyempurnakan dirinya, 

(7) Mereka relatif puas dan berbahagia dengan keadaan hidupnya dan 

kemampuannya cukup bagus dalam hal menyesuaikan diri, 
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(8) Umumnya mereka memiliki perasaan-perasaan yang positif. 

Merasa tidak berdaya dan depresi yang ada dalam diri dimiliki orang yang 

memiliki harga diri rendah. Rasa cemas dan depresi berkaitan dengan harga diri 

rendah kemampuan untuk mengurangi rasa cemas ini ditimbulkan dari sedikitnya 

keyakinan yang dimiliki untuk berusaha. Dampak yang ditimbulkam akan muncul 

depresi yang mengakibatkan tidak munculnya pemikiran yang jernih untuk 

menyikapi suatu hal dan dalam berperilaku. Harga diri yang rendah juga dapat 

diidentifikasi menurut ciri-cirinya sebagai berikut: 

(1) Merasa tidak berdaya, inferior, tidak mampu memperbaiki situasi dan 

berkeyakinan bahwa mereka tidak memiliki kemampuan untuk mengurangi 

rasa cemas (Geldrad dan Geldrad, 2011: 409). 

(2) Orang yang memiliki harga diri yang rendah memiliki gambaran diri yang 

negatif dan hanya sedikit mengenal dirinya, sehingga menghalangi 

kemampuan mereka untuk: menjalin hubungan, merasa tidak terancam, 

merasa berhasil, mengalami pertalian yang erat dengan dunia, 

memperlihatkan keyakinan dirinya, mengatasi rasa takut serta emosi-emosi 

yang kuat, dan menyatakan cinta kasih mereka dengan orang lain (Berne dan 

Savary, 1992: 16). 

Rendahnya harga diri seseorang juga mengakibatkan kurangnya sikap sosial 

yang baik dari individu tersebut. Puncak dari semua hal tersebut akan 

menghambat sikap-sikap positif lain yang sebenarnya dimiliki. Potensi akan tidak 

dapat berkembang seperti yang diharapkan. Ciri-ciri individu yang harga dirinya 

rendah (Dariuszky, 2004: 12-14) yaitu: 
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(1) Mereka sulit mengemukakan hal-hal yang positif dalam tindakan yang 

mereka lakukan 

(2) Mereka cenderung cemas mengenai hidupnya dan cenderung kurang berani 

mengambil resiko 

(3) Mereka cenderung kurang menghargai keberhasilan yang mereka raih 

(4) Mereka kurang peduli akan tanggung jawabnya atas kegagalan yang mereka 

perbuat dan sering mencari-cari alasan untuk membuktikan bahwa mereka 

telah bertindak buruk 

(5) Mereka merasa rendah diri ketika berhadapan dengan orang lain 

(6) Mereka cenderung tidak termotivasi oleh keinginan untuk memperbaiki dan 

menyempurnakan diri, tetapi melakukan segala hal yang mampu mereka 

lakukan hanya untuk melindungi diri mereka dari kegagalan atau 

kekecewaan, jadi bukan termotivasi untuk menyempurnakan atau 

memperbaiki diri 

(7) Mereka kurang puas dan kurang berbahagia dengan hidupnya, dan kurang 

mampu menyesuaikan diri 

(8) Pikiran mereka cenderung mudah terserang perasaan depresi, putus asa, dan 

bunuh diri 

Rendahnya harga diri mengakibatkan tertutupnya semua kemampuan diri 

yang dimiliki dikarenakan sulitnya seseorang menerima keadaan sekitar. 

Pengembangan diri bisa datang dari mana saja dan diawali dengan keinginan 

mencoba. Maka tidak heran orang dengan harga diri yang rendah cenderung sulit 

mengetahui bakat yang dimiliki ditambah lagi dengan selalu merasa tidak berdaya 
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dan putus asa yang dimiliki selalu ada saja alasan untuk menyerah, terancam, 

kemudian konflik batin lainnya. 

Penjelasan diatas dapat dijadikan sebagai dasar untuk menyusun indikator 

harga diri yang kemudian dipakai dalam pengembangan instrumen dalam 

penelitian. Berikut adalah beberapa indikator adalah sebagai berikut: 

(1) Kepercayaan diri, di dalam diri mereka memiliki harapan-harapan yang 

positif dan realistis, puas dan bahagia dengan keadaan dirinya, memandang 

dirinya sama dan sederajat dengan orang lain, optimis dalam bertindak, 

memiliki peran aktif dalam kehidupan sosial. 

(2) Penyesuaian diri, memiliki hubungan baik dengan lingkungan sekitar, 

kemampuan bersosialisasi yang baik, menerima perbedaan dengan positif, 

tidak bergantung pada orang lain. 

(3) Penghargaan diri, lapang dada menerima kekurangan, respon terhadap 

keberhasilan dan kegagalan, menerima diri dan bersyukur dengan hasil yang 

ada. 

(4) Perbaikan diri, selalu berusaha memperbaiki diri, menerima kritik dan saran 

secara positif, mengubah kesalahan menjadi evaluasi untuk perbaikan diri. 

(5) Penilaian diri, mengenal bakat dan minatnya, mempunyai nilai kepribadian 

yang baik dilihat dari perilaku dan sifatnya, respon terhadap penilaian yang di 

berikan orang lain pada kemampuan diri. 

2.2.4 Strategi meningkatkan harga diri 

Empat strategi meningkatkan harga diri, mencakup mengidentifikasi 

penyebab dari harga diri yang rendah, memberikan dukungan emosional dan 
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persetujuan sosial, membantu mencapai sesuatu dan membantu mengatasi sesuatu 

Bednar, Wells, & Peterson, Harter (Santrock, 2010:258): 

(1) Mengidentifikasi penyebab harga diri yang rendah. Intervensi harus 

menargetkan penyebab harga diri yang rendah. Individu memiliki harga diri 

tertinggi ketika mereka melakukan secara kompeten dalam bidang yang 

penting bagi mereka. Oleh karena itu, individu harus didorong untuk 

mengidentifikasi dan menilai area kompetensi. Area tersebut mungkin 

termasuk keterampilan akademis, keterampilan atletik, daya tarik fisik, dan 

penerimaan sosial. 

(2) Menyediakan dukungan emosional dan persetujuan sosial. Beberapa individu 

dengan harga diri yang rendah berasal dari keluarga berkonflik atau situasi 

ketika mereka mengalami pelecehan atau pengabaian situasi ketika dukungan 

tidak tersedia. Dalam beberapa kasus, sumber alternative dukungan dapat 

diatur, baik secara informal melalui dorongan dari teman sebaya, guru, pelatih 

atau orang dewasa penting lainnya, maupun lebih formal, melalui program-

program seperti Big Brothers dan Big Sisters. 

(3) Membantu individu mencapai sesuatu. Potensi diri juga dapat meningkatkan 

harga diri individu. Sebagai contoh, pengajaran secara langsung dengan 

keterampilan nyata untuk individu sering berdampak pada peningkatan 

potensi diri, sehingga meningkatkan harga diri.  

(4) Membantu individu mengatasi sesuatu. Harga diri sering kali meningkat 

ketika individu menghadapi masalah dan mencoba untuk mengatasinya, 

bukan menghindarinya. Mengatasi lebih unggul daripada menghindari, 
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individu sering menghadapi masalah secara realistis. Hal tersebut 

menghasilkan pikiran evaluasi diri yang meningkatkan harga diri. 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa strategi meningkatkan 

harga diri adalah mengidentifikasi penyebab harga diri yang rendah, memberikan 

dukungan untuk diri dalam melakukan hal yang diinginkan, meningkatkan potensi 

diri, menghadapi masalah dengan mengatasinya, bukan menghindarinya. Masalah 

dihadapi secara realistis, hal ini dapat meningkatkan harga diri karena individu 

akan merasa lebih percaya diri dan menghargai dirinya. 

2.2.5 Dampak harga diri 

Harga diri yang rendah pada seseorang membawa dampak yang negatif 

pada perilaku yang ditunjukkan dalam kehidupan sehari-hari, berikut adalah 

dampak negatif yang dapat timbul bila seseorang memiliki harga diri yang rendah. 

Akibat yang ditimbulkan dari yang rendah sangat beragam. Harga diri rendah 

dapat mengakibatkan depresi, bunuh diri, anoreksia, nervosa, kenakalan remaja, 

dan masalah penyesuaian diri lainnya (Fenzel dalam Santrock, 2002: 188). 

Permasalahan menjadi terasa lebih berat dari biasanya ketika kita memiliki harga 

diri yang rendah, keadaan tersebut tidak bisa mendorong kita berpikir secara baik 

sehingga memilih cara-cara yang tidak sehat. 

Kenalakan remaja juga merupakan dampak dari rendahnya harga diri.  

Dariuszky (2004) mengemukakan bahwa harga diri rendah seringkali 

disertai dengan perasaan tidak bahagia, amarah, perasaan terancam, kelelahan, 

pengucilan diri, tekanan darah tinggi, perasaan terkekang, konflik batin, dan 

pengekangan diri yang berlebihan. Perasaan amarah dan tidak bahagia timbul 



37 
 

 
 

karena tidak bisanya menerima lingkungan dengan baik, karena kemampuan 

beradaptasi dengan lingkungan juga ikut menurun. 

Sangat erat kaitan harga diri yang rendah dengan depresi dan bunuh diri. 

Seseorang yang harga dirinya rendah mudah merasa tidak berdaya dan putus asa 

ketika mengalami kesusahan atau kehilangan (Dariuszky, 2004: 25). Hal tersebut 

menunjukan dalam level rendah seseorang mempunyai daya tahan terhadap stres 

yang sangat kecil, sehingga tidak bisa menerima keadaan dengan lapang dada dan 

cenderung menimbulkan perasaan tidak berguna yang ditakutkan akan berujung 

pada usaha mengakhiri hidup atau bunuh diri. Perpaduan antara ketidakmampuan 

memenuhi standar budaya mengenai daya tarik dengan rendahnya harga diri dapat 

menyebabkan depresi bahkan gagasan untuk bunuh diri (Harter dalam Santrock, 

2002: 188). Seseorang sudah tidak memiliki gairah untuk hidup dan selalu 

diselimuti konflik batin yang menyebabkan hidupnya tidak senang. 

2.2.6 Aspek-Aspek Harga Diri 

Rosenberg (dalam Rahmania & Yuniar, 2012) menyatakan bahwa harga diri 

memiliki dua aspek, yaitu penerimaan diri dan penghormatan diri. Kedua aspek 

tersebut memiliki lima dimensi yaitu: dimensi akademik, sosial, emosional, 

keluarga, dan fisik. 

(1) Dimensi akademik mengacu pada persepsi individu terhadap kualitas 

pendidikan individu. 

(2) Dimensi sosial mengacu pada persepsi individu terhadap hubungan sosial 

individu. 
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(3) Dimensi emosional merupakan hubungan keterlibatan individu terhadap 

emosi individu. 

(4) Dimensi keluarga mengacu pada keterlibatan individu dalam partisipasi dan 

integrasi di dalam keluarga. 

(5) Dimensi fisik yang mengacu pada persepsi individu terhadap kondisi fisik 

individu. 

Menurut Coopersmith (dalam Andarini, Susandari & Rosiana, 2012) 

mengemukakan empat aspek dalam harga diri, yaitu: 

(1) Power (Kekuasaan). Kemampuan untuk bisa mengatur dan mengontrol 

tingkah laku diri sendiri dan orang lain. 

(2) Significance (Keberartian). Kepedulian, perhatian, dan afeksi yang diterima 

individu dari orang lain, hal tersebut merupakan penghargaan dan minat dari 

orang lain dan pertanda penerimaan dan popularitasnya. 

(3) Virtue (Kebajikan). Ketaatan mengikuti kode moral, etika, dan psinsip-prinsip 

keagamaan yang ditandai oleh ketaatan untuk menjauhi tingkah laku yang 

dilarang dan melakukan tingkah laku yang diperbolehkan oleh moral, erika, 

dan agama. 

(4) Competence (Kemampuan). Sukses memenuhi tuntutan prestasi yang ditandai 

oleh keberhasilan individu dalam mengerjakan berbagai tugas atau pekerjaan 

dengan baik dari level yang tinggi dan usia yang berbeda. 

Menurut Reasoner & Dusa (dalam Lestari & Koentjoro, 2002), komponen 

utama dari harga diri adalah: 
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(1) Sense of Security. Rasa aman bagi individu yang berhubungan dengan rasa 

kepercayaan dalam lingkungan mereka. Bagi individu yang memiliki rasa 

aman merasa bahwa lingkungan mereka aman untuk mereka, dapat 

diandalkan dan terpercaya. 

(2) Sense of Identity. Rasa identitas melibatkan kesadaran diri menjadi seorang 

individu yang memisahkan dari orang lain dan memiliki karakteristik yang 

unik. Ini juga melibatkan penerimaan diri yang memiliki berbagai potensi, 

kepentingan, kekuatan, dan kelemahan dari orang lain. Untuk mengethui jati 

diri mereka sendiri, individu harus disediakan kesempatan untuk 

mengeksplorasi diri serta lingkungan mereka. 

(3) Sense of Belonging. Melibatkan perasaaan menjadi bagian dari dunia, 

perasaan yang ada dalam diri, dan juga merasa memiliki dunia. Individu 

dengan sense of belonging akan merasakan bahwa tempat mereka adalah 

makna dari dunia. 

(4) Sense of Purpose. Maksud yang berkaitan dengan perasaan yang optimis 

dalam menetapkan dan mencapai tujuan. Orang tua dapat membantu anak-

anak mereka untuk memiliki rasa tujuan dengan menyampaikan harapan dan 

mendorong menetapkan tujuan individu dan memiliki tujuan tinggi. 

(5) Sense of Personal Competence. Pengertian ini berkaitan dengan kebanggaan 

satu perasaan adalah kompetensi pada diri sendiri dan perasaan yang 

kompeten dalam menghadapi tantangan dalam hidup. Hal ini membantu 

individu menjadi percaya diri untuk menghadapi kehidupan mereka nanti. 
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Individu yang tidak memiliki rasa kompetensi pribadi akan merasa sangat 

tidak berdaya. 

Berdasarkan beberapa pendapat berbagai ahli tersebut di atas dapat dilihat 

bahwa aspek yang lebih tepat untuk penelitian ini yaitu penerimaan diri dan 

penghormatan diri yang memiliki dimensi akademik, dimensi sosial, dimensi 

emosional, dimensi keluarga, dan dimensi fisik. 

 

2.3  Dukungan Sosial Teman Sebaya 

2.3.1 Pengertian Dukungan Sosial Teman Sebaya 

Dukungan sosial memiliki banyak konsep atau perspektif yang 

menyebabkan perbedaan penafsiran atas pengertian dukungan sosial itu sendiri. 

Dukungan sosial sangat diperlukan oleh siapa saja dalam berhubungan dengan 

orang lain demi melangsungkan hidupnya ditengah-tengah masyarakat. Menurut 

Albrecht dan Adelman (dalam Mattson’s, 2011), dukungan sosial adalah 

komunikasi verbal atau non verbal antara penerima dan pemberi yang mengurangi 

ketidaktentuan tentang situasi, diri, atau hubungan dan berfungsi meningkatkan 

nilai persepsi dan sebagai kontrol dalam pengalaman hidup seseorang. 

Beberapa ahli telah menyampaikan beberapa konsep pengertian dukungan 

sosial, seperti House (dalam Gooldsmith, 2008) menyebutkan dukungan sosial 

adalah transaksi interpersonal yang menghasilkan perhatian emosional, bantuan 

instrumental, informasi yang relevan untuk evaluasi diri. Menurut Sarafino dan 

Smith (2011), dukungan sosial adalah suatu kesenangan, perhatian, penghargaan, 

ataupun bantuan yang dirasakan dari orang lain atau kelompok. 
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Menurut Cobb (dalam Tizar Rahmawan, 2010) dukungan sosial adalah 

pemberian informasi baik secara verbal maupun non verbal, pemberian bantuan 

tingkah laku atau materi yang didapat dari hubungan sosial yang akrab, yang 

membuat individu merasa diperhatikan, bernilai dan dicintai, sehingga dapat 

menguntungkan bagi kesejahteraan individu yang menerima. 

Sarason (dalam Kuntjoro, 2002) mengatakan bahwa dukungan sosial 

adalah keberadaan, kesediaan, kepedulian dari orang-orang yang dapat 

diandalkan, menghargai dan menyayangi kita. Bahwa dukungan sosial itu selalu 

mencakup dua hal, yaitu: 

(1) Jumlah sumber dukungan sosial yang tersedia, merupakan persepsi individu 

terhadap sejumlah orang yang dapat diandalkan saat individu membutuhkan 

bantuan (pendekatan berdasarkan kuantitas). 

(2) Tingkatan kepuasan akan dukungan sosial yang diterima, berkaitan dengan 

persepsi individu bahwa kebutuhannya akan terpenuhi (pendekatan 

berdasarkan kualitas). 

Hal senada diungkap oleh Gottlieb (dalam Mattson’s, 2011) yang 

menyatakan bahwa dukungan sosial terdiri dari informasi atau nasehat verbal dan 

non verbal, bantuan yang nyata atau tindakan yang diberikan oleh orang lain atau 

didapat karena hubungan mereka dengan lingkungan dan mempunyai manfaat 

emosional atau efek perilaku bagi dirinya. Dalam hal ini orang yang merasa 

memperoleh dukungan sosial secara emosional merasa lega karena diperhatikan, 

mendapat saran atau kesan yang menyenangkan pada dirinya, agar mereka dapat 

mencari jalan keluar untuk memecahkan masalah dirinya. 
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House dan Khan (dalam Cohen, 2004) mendefinisikan dukungan sosial 

sebagai suatu bentuk hubungan sosial yang bersifat menolong dengan melibatkan 

aspek-aspek emosi, informasi, bantuan instrumen, dan penilaian. 

Taylor (2009) mengatakan dukungan sosial merupakan bentuk pemberian 

informasi serta merasa dirinya dicintai dan diperhatikan, dihormati dan dihargai, 

serta merupakan bagian dari jaringan komunikasi orang tua, teman, lingkungan 

sosial serta dalam lingkungan masyarakat. Malecki dan Demaray (2002) 

mendefinisikan dukungan sosial sebagai persepsi seseorang tentang perilaku 

dukungan yang berasal dari orang-orang di lingkungan sosialnya, misalnya orang 

tua, guru, teman sekelas, teman sebaya, dan sekolah supaya mereka terhindar dari 

hasil yang merugikan.  

Gibson (dalam Andarini dan Fatma, 2013) mengatakan dukungan sosial 

merupakan kesenangan, bantuan, yang diterima seseorang melalui hubungan 

formal dan informal dengan orang lain atau sekelompok orang. Jadi, dari definisi 

diatas dapat disimpulkan bahwa dukungan sosial merupakan hubungan 

interpersonal atau dorongan dari orang lain di lingkungannya yang didalamnya 

terdapat pemberian bantuan yang melibatkan aspek-aspek yang terdiri dari 

perhatian, penghargaan, informasi, emosi, penilaian dan bantuan instrumental 

yang diperoleh individu melalui interaksi dengan lingkungannya dan memiliki 

manfaat emosional atau efek perilaku bagi penerima, sehingga dapat membantu 

individu. 

Teman sebaya dalam masa remaja adalah sekelompok individu yang 

terdiri dari beberapa anggota remaja yang kira-kira berumur sama, dan mulai 
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menyadari akan hubungan sosial dan tekanan sosial dari teman-teman sebayanya. 

Pada masa remaja ini, mereka juga mulai melepaskan diri dari ketergantungan 

pada orang tuanya dan mulai melakukan proses sosialisasi dengan dunia yang 

lebih luas. Menurut Mappire (2006) ada beberapa hal pribadi yang dapat membuat 

seseorang atau individu diterima dalam kelompok teman sebaya yaitu: 

penampilan (performance), kemampuan pikir, sikap, sifat, perasaan dan pribadi. 

Terdapat kelompok-kelompok yang terbentuk pada masa remaja: chums (sahabat 

karib), cliques (komplotan), crowds (kelompok banyak remaja), kelompok yang 

diorganisir dan gangs. 

(1) Chums (sahabat karib). Merupakan suatu kelompok remaja dimana dalam 

kelompok tersebut terdapat ikatan persahabatan yang sangat kuat. Biasanya 

terdiri dari 2-3 remaja dengan jenis kelamin sama, memiliki minat dan cita-

cita yang mirip sehingga membuat remaja tersebut sangat akrab meskipun 

terkadang ada perselisihan namun dengan mudah mereka lupakan. Misalnya 

teman sekamar. 

(2) Cliques (komplotan). Biasanya terdiri dari 4-5 remaja yang memiliki minat, 

kemampuan yang relatif sama. Cliques biasanya terjadi dari penyatuan dua 

pasang sahabat karib (chums) yang terjadi pada tahun pertama pada remaja 

awal. 

(3) Crowds (kelompok banyak remaja). Kelompok ini lebih besar dari pada 

kelompok cliques, karena biasanya dari chums menjadi cliques kemudian 

terbentuklah crowds. Terdapat jenis kelamin berbeda, keragaman minat serta 

kemampuan dan kemauan diantara anggota crowds. Hal yang sama mereka 
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miliki adalah rasa takut diabaikan atau tidak diterima oleh teman-teman 

crowds karena adanya keragaman tersebut sehingga ia sangat membutuhkan 

penerimaan teman sebayanya. 

(4) Kelompok yang diorganisir. Kelompok ini dibentuk dan diorganisir oleh 

orang dewasa biasanya melalui lembaga-lembaga tertentu misalnya sekolah 

atau yayasan. Kelompok ini timbul karena adanya kesadaran dari orang 

dewasa bahwasanya remaja sangat membutuhkan penyesuaian pribadi dan 

sosial, penerimaan dan ikut serta dalam kelompok-kelompok. Anggota 

kelompok ini terdiri dari remaja-remaja, baik yang telah memiliki sahabat 

dalam kelompok tersebut maupun yang belum mempunyai kelompok. 

(5) Gangs merupakan kelompok yang terbentuk dengan sendirinya yang pada 

umumnya merupakan akibat pelarian dari keempat jenis kelompok diatas. 

Anggota gangs dapat berlainan jenis kelamin dan dapat pula sama. Karena 

remaja lebih banyak berada diluar rumah bersama dengan teman-teman 

sebaya sebagai kelompok, maka dapatlah dimengerti bahwa pengaruh teman-

teman sebaya pada sikap, pembicaraan, minat, penampilan, dan perilaku lebih 

besar dari pada pengaruh keluarga. 

Jadi, teman sebaya adalah sekelompok individu yang terdiri dari dua atau 

lebih remaja yang berumur kisaran sama atau selisih umurnya tidak terlampau 

jauh, dan mulai menyadari akan hubungan sosial dan tekanan sosial dari teman-

teman sebayanya. Dalam kelompok ini cenderung memiliki kemiripan salah satu 

atau bahkan lebih baik penampilan (performance), kemampuan pikir, sikap, sifat, 

perasaan atau pribadi. 
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Berdasarkan beberapa pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

dukungan sosial teman sebaya adalah dukungan yang diberikan oleh orang lain 

berupa informasi, emosional, instrumental dan penghargaan yang menguntungkan 

bagi penerima, sehingga merasa dihargai dan dicintai oleh teman sebayanya. 

2.3.2 Tipe Dukungan Sosial 

Sarafino dan Smith (2011) menyebutkan jika dukungan sosial dapat 

berbentuk dukungan emosional, informasional, instrumental, dan persahabatan. 

Berikut ini akan dijelaskan mengenai bentuk dukungan sosial: 

(1) Dukungan emosional, merupakan bantuan dan keinginan untuk percaya pada 

orang lain, sehingga seseorang menjadi yakin bahwa orang lain tersebut 

mampu memberikan cinta dan kasih sayang meliputi perasaan empati, 

kepedulian, dan perhatian terhadap individu. 

(2) Dukungan informatif atau informasional, merupakan pemberian informasi 

untuk membantu mengatasi masalah pribadi. Terdiri atas memberi nasehat, 

dan memberikan informasi, dan saran-saran atau petunjuk. 

(3) Dukungan instrumental, merupakan penyediaan sarana untuk mempermudah 

menolong orang lain. Bantuan ini berupa peralatan, perlengkapan, dan sarana 

pendukung yang lain termasuk di dalamnya memberikan peluang waktu. 

(4) Dukungan persahabatan, merupakan kesediaan orang lain untuk memberikan 

waktunya kepada individu yang bersangkutan, menciptakan susasana saling 

memiliki, sehingga individu merasa dirinya diterima dalam suatu kelompok 

untuk berbagi dan aktivitas sosial. 
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Selanjutnya, House (dalam Cohen, 2004) membedakan empat jenis atau 

dimenis dukungan sosial yaitu dukungan emosional, dukungan penghargaan, 

dukungan instrumental, dan dukungan informasional. Berikut ini penjelasan dari 

tiap-tiap jenis dukungan sosial: 

(1) Dukungan emosional, merupakan ungkapan empati, kepedulian, dan 

perhatian terhadap orang lain sehingga individu merasa nyaman, dicintai dan 

diperhatikan. 

(2) Dukungan penghargaan, merupakan pemberian dukungan dengan melihat 

segi positif yang ada dalam individu dibandingkan dengan orang lain yang 

berfungsi untuk menambah penghargaan diri dan perasaan dihargai saat 

individu mengalami tekanan. 

(3) Dukungan instrumental, adalah bantuan langsung yang diberikan kepada 

orang lain yang sifatnya fasilitas atau materi meliputi peralatan, 

perlengkapan, dan sarana pendukung yang lain. 

(4) Dukungan informasional, merupakan pemberian informasi untuk membantu 

mengatasi masalah pribadi mencakup memberi nasehat, saran, petunjuk, atau 

umpan balik. 

Sedangkan Wills (dalam Cohen, dkk., 2000) menjelaskan lima dimensi 

dukungan sosial yaitu dukungan emosional, instrumental, informasional, 

persahabatan, dan validasi atau feedback. Berikut ini penjelasan masing-masing 

dukungan: 

(1) Dukungan emosional, merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang untuk 

dapat mendengarkan dengan simpati ketika orang lain memiliki masalah. 
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(2) Dukungan instrumental, merupakan bantuan yang melibatkan praktik atau 

tindakan membantu. 

(3) Dukungan informasional, merupakan penyediaan pengetahuan yang dapat 

digunakan untuk memecahkan masalah, seperto penyediaan informasi 

mengenai sumber daya manusia atau layanan atau nasihat dan bimbingan 

mengenai alternatif tindakan yang harus dilakukan. 

(4) Dukungan persahabatan, merupakan bantuan yang melibatkan kesediaan 

seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial. 

(5) Validasi atau balikan, merupakan konsep jika hubungan sosial dapat 

memberikan informasi tentang kesesuaian atau kenormatifan perilaku. 

Berdasarkan pemaparan di atas maka dapat disimpulkan bahwa beberapa 

jenis-jenis dukungan sosial meliputi dukungan emosional, dukungan 

informasional, dukungan instrumental, dukungan persahabatan, dukungan 

penghargaan dan validasi atau balikan. 

2.3.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terbentuknya Dukungan Sosial 

Myres (dalam Maslihah, 2011) menyebutkan tiga faktor penting yang 

mendorong seseorang memberikan dukungan yang positif yaitu empati, norma 

dan nilai sosial, serta pertukaran sosial. Berikut adalah penjelasan masing-masing 

faktor: 

(1) Empati, yaitu turut merasakan kesusahan orang lain dengan tujuan 

mengantisipasi emosi dan memotivasi tingkah laku untuk mengurangi 

masalah atau meningkatkan kesejahteraan orang lain. 
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(2) Norma dan nilai sosial, membimbing individu dalam berperilaku di 

masyarakat dan membimbing individu untuk melaksanakan tugas dan 

kewajibannya di masyarakat termasuk norma untuk saling tolong menolong 

antar individu. 

(3) Pertukaran sosial, adalah hubungan timbal balik antara perilaku sosial seperti 

cinta, informasi, maupun pelayanan. Pengalaman individu ketika menolong 

orang lain akan membuat individu percaya bahwa orang lain suatu saat akan 

membantunya jika individu memerlukan bantuan. 

2.3.4 Sumber Dukungan Sosial 

Siswa dapat memperoleh dukungan sosial dari berbagai sumber, seperti 

orang tua, guru, teman sebaya, dan lingkungan sekitar seperti masyarakat 

(Malecki dan Demaray, 2003: 232). Dukungan sosial dari keluarga merupakan hal 

utama yang dibutuhkan individu yang berdampak pada fungsi psikologi individu 

(Taylor, 2009: 191).  

Dukungan sosial dari guru dan teman sebaya menjadi penting ketika 

reamaja masuk dalam lingkungan sekolah. Dukungan sosial dari teman membantu 

siswa untuk bersikap mandiri dari keluarga, karena remaja melakukan berbagai 

aktivitas dan melibatkan interaksi sosial dengan orang lain. Siswa yang merasa 

didukung akan merasa nyaman di sekolah, termotivasi dalam belajar dan 

meningkatkan kemampuannya. Tian, dkk. (2013) menyebutkan dukungan teman 

sebaya memperbaiki kemampuan skolastik dan prestasi akademik siswa. 

2.3.5 Bentuk Dukungan Sosial 

Dukungan sosial ke dalam tiga bentuk, yaitu: 
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(1) Dukungan Emosional (emosional support)  

Dukungan emosional merupakan dukungan yang diberikan individu dengan 

tujuan mendengarkan perasaan orang lain,menyenangkan hati orang lain, dan 

memberikan dorongan (Tracy dalam Corcoran dan Robert, 2015). Tidak jauh 

berbeda dengan Tracy, House juga menjelaskan dukungan emosional sebagai 

bentuk bantuan yang diberikan sebagai dorongan untuk memberikan kehangatan 

dan kasih sayang, memberikan perhatian,percaya terhadap individu serta 

pengungkapan simpati (Sarafino, 2011). 

(2) Dukungan Informasi (informational support)  

Dukungan informasi yaitu dukungan yang diberikan individu dengan tujuan 

mengajarkan sesuatu kepada orang lain, memberikan informasi, nasihat, atau 

membantu orang lain membuat keputusan tertentu (Tracy dalam Corcoran dan 

Robert, 2015), kemudian Houese menjelaskan dukungan informasi yaitu 

memberikan informasi, nasihat, sugesti ataupun umpan balik mengenai apa yang 

sebaiknya dilakukan oleh orang lain yang membutuhkan (Sarafino, 2011). 

Selanjutnya Weiss menjelaskan dukungan informasi dengan kata guidance, yaitu 

memberikan dukungan berupa informasi, saran, atau nasihat yang dibutuhkan 

dalam memenuhi kebutuhan dan mengatasi permasalahan yang dihadapi karena 

adanya hubungan sosial antar individu.   

(3) Dukungan Konkret  

Dukungan konkret merupakan dukungan yang diberikan individu dengan 

tujuan membantu orang lain dengan bantuan yang kasat mata seperti 

meminjamkan sesuatu kepada orang lain, memberikan informasi, membantu 
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melakukan tugas atau mengambilkan pesanan orang lain (Trcay dalam Corcoran 

dan Robert, 2015), dan menurut House yaitu bantuan langsung kepada individu 

lain, seperti memberikan pinjaman uang atau menolong dengan melakukan suatu 

pekerjaan guna menyelesaikan tugas-tugas individu (dalam Sarafino).  

Selain itu House menyatakan dukungan konkret sebagai dukungan 

penghargaan yaitu dukungan yang diberikan melalui penghargaan atau penilaian 

yang positif kepada individu, dorongan maju dan semangat atau persetujuan 

mengenai ide atau pendapat individu serta melakukan perbandingan secara positif 

terhadap orang lain. 

Berdasarkan pendapat tokoh dapat disimpulak bahwa bentuk-bentuk 

dukungan sosial teman sebaya, yaitu individu dengan kesamaan usia atau tujuan 

yang memberikan bantuan kepada individu lain seperti mendengarkan perasaan 

orang lain, menyenangkan hati orang lain serta memberikan dorongan (dukungan 

emosional), atau mengajarkan sesuatu pada orang lain, memberikan informasi, 

nasihat serta membantu orang lain membuat keputusan (dukungan informasi), 

memberikan bantuan yang kasat mata pada orang lain,seperti meminjamkan 

sesuatu, dan membantu melakukan tugas (dukungan konkret). 

 

 

2.3.6 Manfaat Dukungan Sosial 

Dukungan sosial memberikan dampak positif terhadap kebahagiaan fisik 

dan psikologis. Dukungan sosial dapat mengubah penilaian kognitif seseorang 

atas suatu peristiwa, meningkatkan harga diri, mengurangi kecemasan, 
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meningkatkan kemampuan memecahkan masalah, atau memfasilitasi perubahan 

perilaku (Cohen, dkk., 2000: 89). Senada dengan hal tersebut, Sarason (dalam 

Puspitasari, dkk., 2010) juga mengatakan bahwa individu dengan dukungan sosial 

tinggi memiliki pengalaman hidup yang lebih baik, harga diri yang lebih tinggi, 

serta pandangan hidup yang lebih positif dibandingkan dengan individu yang 

memiliki dukungan sosial lebih rendah. 

Individu yang mendapatkan dukungan sosial yang tinggi akan 

mendapatkan dukungan emosional, instrumental, informasi dan penghargaan dari 

orang-orang penting yang dekat (significant other). Dukungan emosional yang 

diperoleh akan membuat individu merasa dihargai, dicintai, diperhatikan; 

dukungan instrumental memberikan fasilitas yang memadai bagi individu; 

dukungan informasi akan membuat individu memperoleh perhatian dan 

pengetahuan; dan dukungan penghargaan membuat individu memiliki 

kepercayaan diri tinggi (Adicondro & Purnamasari, 2011). 

Dukungan sosial membantu remaja dalam penyesuaian diri, melakukan 

peran sosial seperti membina hubungan dengan teman, mencapai kemandirian 

emosional dari orang tua atau orang dewasa dan mengurangi tekanan emosional 

(Malecki dan Demaray, 2003: 232). Dalam hal ini dapat dikatakan siswa yang 

memperoleh dukungan sosial dapat merubah suasana hati kearah yang lebih 

positif untuk dapat membantu siswa dalam menyelesaikan tugas-tugas 

akademisnya. Apabila kebutuhan remaja akan dukungan sosial tidak terpenuhi 

maka remaja akan merasa terisolasi atau terasingkan secara sosial di 

lingkungannya. 
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2.4 Aktualisasi Diri 

2.4.1 Pengertian Aktualisasi Diri 

Menurut Maslow (dalam Irmawati, 2013) aktualisasi diri merupakan puncak 

dari perwujudan segenap potensi yang dimiliki dan menjadi yang terbaik dalam 

akademik dan profesi, di mana individu yang mencapai aktualisasi diri hidupnya 

penuh gairah dinamis dan tanpa pamrih; konsentrasi penuh dan terserap secara 

total dalam mewujudkan manusia menjadi manusia yang utuh dan tidak tertekan 

oleh perasaan cemas, perasaan risau, perasaan takut, tidak aman, tidak terlindungi, 

dan sendirian.  

Menurut Fitra (2015) aktualisasi diri adalah kecenderungan untuk 

mengembangkan bakat dan kapasitas diri sendiri.  

Dari penjelasan di atas peneliti menyimpulkan aktualisasi diri yaitu 

mengembangkan bakat yang dimiliki oleh individu, di mana dengan 

mengaktualisasikan diri seseorang akan lebih mengenal dirinya dan mengetahui 

bagaimana seharusnya memanfaatkan potensi-potensi positif yang ia miliki, dan 

melihat kekurangan dan kelemahannya, kemudian akan berusaha untuk menjadi 

manusia yang seutuhnya. 

 

2.4.2 Teori Abraham Maslow tentang Aktualisasi Diri 

Menurut Maslow (dalam Fitra, 2015) kebutuhan manusia dapat 

digolongkan menjadi 5 tingkat kebutuhan, yaitu kebutuhan fisiologis, kebutuhan 

rasa aman, kebutuhan sosial, kebutuhan harga diri, dan kebutuhan aktualisasi diri. 

Rangking yang dikemukakan Maslow (dalam Fitra, 2015) sebagai berikut: 
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(1) Kebutuhan Fisiologis 

Adalah kebutuhan dasar yang paling mendesak pemuasannya karena 

berkaitan langsung dengan pemeliharaan biologis dan kelangsungan hidup 

manusia. Kebutuhan-kebutuhan itu adalah kebutuhan makan, minum, oksigen, 

kegiatan, istirahat, seks, proteksi dari cuaca yang ekstrim, dan rangsangan-

rangsangan sensoris.  

(2) Kebutuhan Rasa Aman 

Adalah kebutuhan yang mendorong manusia untuk memperoleh 

ketentraman, kepastian, dan keteraturan dari lingkungannya. 

(3) Kebutuhan Sosial 

Suatu kebutuhan yang mendorong individu untuk mengadakan hubungan 

afektif atau ikatan emosional dengan individu lain, baik dengan sesama jenis 

maupun lawan jenis, dalam keluarga maupun dalam kelompok masyarakat. 

Kebutuhan ini muncul dalam bentuk merasa diterima dalam keanggotaan 

kelompok, mengalami rasa kekeluargaan, kekaguman, dan kepercayaan.  

(4) Kebutuhan Akan Harga Diri 

Maslow membagi kebutuhan ini menjadi dua. Pertama, penghargaan diri 

sendiri yang menyangkut hasrat untuk memperoleh kompetensi, rasa percaya diri, 

kekuatan pribadi, edukasi, kemandirian, dan kebebasan. Kedua, adalah 

penghargaan dari orang lain, yaitu pengakuan dari orang lain karena prestasi yang 

telah diraihnya dan kebutuhan untuk dihormati dan dihargai orang lain. 

Kebutuhan harga diri diikuti oleh kebutuhan berkompetensi, kepercayaan diri, 

kekuatan pribadi, prestasi, independensi, dan kebebasan. 
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(5) Kebutuhan Aktualisasi Diri 

Adalah kebutuhan yang muncul setelah semua kebutuhan terpenuhi. 

Aktualisasi adalah kebutuhan manusia untuk menjadi orang yang sesuai dengan 

keinginan dan potensi yang dimiliki atau hasrat dari individu untuk 

menyempurnakan dirinya melalui pengungkapan segenap potensi yang 

dimilikinya. 

2.4.3 Faktor Penghambat dalam Beraktualisasi Diri 

Maslow (dalam Fitra, 2015) mengemukakan beberapa hambatan-hambatan 

dalam mengaktualisasikan diri yaitu sebagai berikut: 

(1) Berasal dari Diri Sendiri 

Berupa ketidaktahuan, keraguan, dan bahkan juga rasa takut dari individu 

untuk mengungkapkan potensi-potensi yang dimilikinya, sehingga potensi itu 

tetap laten. 

(2) Berasal dari Luar 

Berupa kecenderungan kepribadian individu terhadap sifat-sifat, bakat, atau 

potensi-potensi, di mana aktualisasi diri hanya mungkin apabila kondisi 

lingkungan menunjangnya.  

(3) Berasal dari Pengaruh Negatif 

Hambatan ini berupa pengaruh negatif yang dihasilkan oleh kebutuhan 

untuk melakukan aktualisasi diri, seperti dalam hal mengeluarkan pendapat, 

mengambil resiko, membuat keputusan, melepaskan kebiasaan lama yang tidak 

konstruktif. Hal ini akan memberikan ketakutan pada individu yang tidak mampu 

melakukannya, hingga nantinya ketakutan itu akan mendorong individu-individu 
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tersebut untuk bergerak mundur dalam pemuasan kebutuhan. Jadi, disini individu 

dituntut utnuk bersedia dan terbuka terhadap gagasan dan pengalaman-

pengalaman baru. 

2.4.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Aktualisasi Diri 

Menurut Rogers (dalam Ginting, 2011) faktor-faktor yang mempengaruhi 

aktualisasi diri antara lain: 

1) Pemeliharaan (maintenance) 

Kebutuhan yang timbul dalam rangka memuaskan kebutuhan dasar seperti makan, 

udara dan keamanan, serta kecenderungan untuk menolak perubahan dan 

mempertahankan keadaan sekarang. Pemeliharaan bersifat konservatif, dalam 

bentuk keinginan untuk mempertahankan konsep diri yang dirasa nyaman. 

2) Peningkatan Diri (enhancement) 

Walaupun ada keinginan yang kuat untuk mempertahankan keadaan tetap seperti 

adanya, orang ingin tetap belajar dan berubah. 

3) Penerimaan Positif dari Diri Sendiri (self regard) 

Penerimaan diri ini merupakan akibat dari pengalaman kepuasan, dimana 

seseorang akan mampu menerima kelemahan dirinya namun tetap berusaha 

melakukan yang terbaik. Penerimaan positif dari diri sendiri merupakan bagian 

dari dimensi harga diri. 

2.4.5 Karakteristik Individu Mencapai Aktualisasi Diri 

Menurut Maslow (dalam Fitra, 2015) ada beberapa karakteristik yang 

menunjukkan seseorang mencapai aktualisasi diri, yaitu sebagai berikut: 
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1) Mampu Melihat Realita Secara Lebih Efisien 

Karakteristik ini memungkinkan seseorang untuk mampu menganalisis berbagai 

persoalan kehidupan manusia secara kritis dan mendalam. Kemampuan melihat 

realitas kehidupan apa adanya akan menumbuhkan sikap tidak emosional dan 

lebih objektif. Individu akan mendengar apa yang seharusnya ia dengar, bukan 

mendengar apa yang diinginkan atau ditakuti oleh orang lain. Pengamatan yang 

tajam terhadap realitas hidup akan menghasilkan pola pikir yang cemerlang, 

menerawang jauh ke depan tanpa dipengaruhi oleh kepentingan atau keuntungan 

sesaat. 

2) Penerimaan Terhadap Diri Sendiri dan Orang Lain Apa Adanya 

Individu yang telah mencapai aktualisasi diri akan mampu menerima diri sendiri 

dan orang lain apa adanya. Ia akan melihat orang lain seperti melihat dirinya 

sendiri, yang penuh dengan kekurangan dan kelebihan. Sifat ini akan 

menumbuhkan sikap toleransi terhadap orang lain dan juga kesabaran yang tinggi 

di dalam menerima diri sendiri dan lapang dada menerima ktirikan, saran serta 

nasehat orang lain. 

3) Spontanits, Kesederhanaan, dan Kewajaran 

Individu yang mengaktualisasikan dirinya dengan benar akan 

memanifestasikannya disegala tindakan, perilaku, dan gagasan yang ia tunjukkan 

spontan, tidak dibuat-buat dan wajar. Sifat ini akan melahirkan sikap lapang dada 

terhadap apa yang menjadi kebiasaan masyarakat selama hal tersebut tidak 

bertentangan dengan prinsip utamanya. Akan tetapi, jika kebiasaan 

lingkungan/masyarakat sudah bertentangan dengan prinsip yang diyakininya, ia 
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tidak segan-segan menentangnya, misalnya; adat istiadat yang amoral, 

kebohongan, kehidupan sosial yang tidak manusiawi. 

4) Terpusat pada Persoalan 

Bagi individu yang telah mencapai altualisasi diri, seluruh pikiran, perilaku, dan 

gagasan individu berpusat pada persoalan yang tengah dihadapi umat manusia, 

bukan pada persoalan yang sifatnya egoistis. 

5) Memisahkan Diri: Kebutuhan Akan Kesendirian 

Pada umumnya, individu yang telah mencapai aktualisasi diri cenderung 

memisahkan diri dari lingkungan, sikap ini didasarkan atas persepsinya mengenai 

sesuatu yang dianggap benar tanpa perlu menunjukkan sikap egois, di mana 

seorang individu merasa tidak bergantung atas pikiran orang lain, sikap yang 

demikian membuatnya tenang dan tenteram dalam menghadapi hujatan dari orang 

lain. Individu ini senantiasa menjaga martabat dan harga dirinya meski berada 

dilingkungan yang kurang terhormat. Sifat memisahkan diri ini terwujud dalam 

otonomi pengambilan keputusan, keputusan yang ia ambil tidak dipengaruhi 

orang lain, dan ia akan bertanggung jawab atas segala keputusan atau kebijakan 

yang diambilnya. 

6) Otonomi: Kemandirian Terhadap Budaya dan Lingkungan 

Individu yang telah mencapai aktualisasi diri tidak akan mengganutngkan dirinya 

pada lingkungan. Ia dapat melakukan apa saja, kapan saja di mana saja, tanpa oleh 

lingkungan (situasi dan kondisi) disekitarnya. Kemandirian ini menunjukkan 

pertahanan diri individu terhadap segala persoalan yang mengguncang, tanpa 

harus merasa putus asa apalagi sampai bunuh diri. 
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7) Kesegaran dan Apresiasi yang Berkelanjutan 

Pada individu yang mampu mengaktualisasikan dirinya, ini merupakan 

manifestasi rasa syukur atas segala potensi yang dimiliki. Individu akan diliputi 

perasaan senang, kagum, yang tidak bosan terhadap apa yang ia miliki meskipun 

hal tersebut biasa saja. Implikasinya, individu akan mampu mengapresiasikan 

segala yang ia miliki. Kegagalan seseorang dalam mengapresiasikan dirinya dapat 

membuatnya menjadi manusia yang serakah dan berperilaku melanggar hak asasi 

orang lain. 

8) Kesadaran Sosial 

Orang yang mampu mengaktualisasikan dirinya cenderung memiliki perasaan 

simpati, iba, kasih sayang, dan ingin membantu orang lain walaupun orang 

tersebut berperilaku jahat terhadap dirinya. Dorongan ini akan memunculkan 

kesadaran sosial yang membuat individu memliki rasa bermasyarakat. 

9) Hubungan Interpersonal 

Orang yang mampu mengaktualisasikan diri cenderung memiliki hubungan yang 

baik dengan orang lain. Meskipun ia tidak cocok dengan perilaku orang-orang 

disekitarnya. 

10) Demokratis 

Orang yang mampu mengaktualisasikan diri memiliki sifat demokratis. Sifat ini 

dimanifestasikan dengan perilaku yang tidak membedakan orang lain berdasarkan 

golongan, etnis, agama, suku, ras, status, sosial-ekonomi, partai, dan lain-lain. 

Sikap demokratis ini lahir karena individu yang mampu mengaktualisasikan diri 
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tidak memiliki perasaan risih bergaul dengan orang lain, rendah hati, dan 

senantiasa menghormati orang lain. 

11) Rasa Humor yang Bermakna dan Etis 

Rasa humor orang yang mampu mengaktualisasikan dirinya berbeda dengan 

humor kebanyakan orang, ia tidak akan tertawa terhadap humor yang menghina, 

merendahkan, atau bahkan menjelekkan orang lain. Humor yang ia tunjukkan 

tidak hanya memancing tawa, tetapi memiliki makna dan nilai pendidikan. 

Humornya benar-benar mencerminkan hakikat manusiawi, menghormati dan 

menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. 

12) Kreativitas 

Kreatif merupakan karakteristik yang dimiliki oleh individu yang mampu 

mengaktualisasikan dirinya. Kreativitas ini tanpa pengaruh dari pihak manapun 

dan diwujudkan dalam kemampuan individu melakukan inovasi spontan, asli, dan 

tidak dibatasi oleh lingkungan ataupun orang lain, misalnya yaitu seseorang 

mampu memberikan pendapat dan mengembangkan potensi yang ia miliki tanpa 

bantuan orang lain dan percaya diri dengan kemampuan yang ia miliki. 

13) Kemandirian 

Individu yang telah mencapai aktualisasi diri akan mampu mempertahankan 

pendirian dan keputusan yang ia ambil dan tidak akan goyah atau terpengaruh 

oleh berbagai guncangan atau kepentingan. 

14) Pengalaman Puncak 

Individu yang mampu mengaktualisasikan diri akan memiliki perasaan yang 

menyatu dengan alam, ia merasa tidak ada batas atau sekat antara dirinya dan 
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alam semesta. Artinya individu yang mampu mengaktualisasikan dirinya akan 

terbebas dari sekat-sekat seperti; suku, bahasa, agama, kekuatan, keraguan, dan 

sekat-sekat lainnya. Dengan demikian, individu akan memiliki sifat jujur, ikhlas, 

bersahaja, tulus hati, alami, sederhana, dan terbuka. Karakter inilah yang 

mencerminkan seseorang berada pada pengalaman puncak. 

Karakteristik yang dipaparkan diatas tidak digunakan untuk melihat aktualisasi 

diri remaja dalam penelitian ini. Dikarenakan disesuaikan dengan tugas 

perkembangan remaja. Tugas perkembangan remaja menurut Maman (dalam 

Ambarsari, 2014) sebagai berikut: 

1) Mencapai hubungan yang baru dan lebih matang dengan teman sebaya 

dari kedua jenis kelamin 

2) Menerima fisik dan mempergunakan secara efektif 

3) Mengembangkan keterampilan intelektual dan potensi yang dimiliki 

4) Memperoleh nilai-nilai dan etika sebagai pedoman tingkah laku 

5) Peran sosial sebagai pria atau sebagai wanita 

Apabila disesuaikan dengan tugas perkembangan masa remaja di atas, dari 13 

karakteristik terdapat 5 karakteristik yang sesuai. Dalam hal ini peneliti 

menggunakan 5 aspek untuk melihat aktualisasi diri dalam masa remaja, yaitu: 

1) Penerimaan Diri 

Individu yang sudah mencapai tingkat aktualisasi diri dapat menerima dirinya 

sendiri dengan apa adanya, individu tidak berpura-pura dan individu tidak 

menyalahkan diri sendiri terhadap segala kegagalan, kekurangan, dan tidak 

terbebani rasa cemas atau rasa malu yang berlebihan. Individu yang sudah 
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mencapai tingkat aktualisasi diri juga dapat menerima orang lain dengan 

menerima kekurangan dan tidak merasa terancam kelebihan orang lain. 

2) Penghargaan 

Penghargaan yang ada dalam diri individu yang sudah mencapai tingkat 

aktualisasi diri dapat berupa adanya rasa bersyukur terhadap apa yang mereka 

miliki seperti: pengalaman yang buruk maupun baik, potensi yang individu miliki, 

dan berkah yang didapatkan. 

3) Humor 

Humor yang dilakukan oleh individu yang sudah mencapai tingkat aktualisasi diri 

adalah lelucon yang bertujuan untuk membuat orang lain tertawa dan memberi 

informasi. Lelucon yang individu buat juga bukan untuk menertawakan terhadap 

kekurangan atau menyakiti orang lain, terkadang juga menjadikan dirinya untuk 

bahan lelucon. Lelucon juga tidak dibuat-buat, bersifat spontan, dan tidak 

direncanakan. 

4) Hubungan antar Individu 

Individu yang sudah mencapai tingkatan aktualisasi diri memiliki rasa sayang 

pada orang-orang disekitarnya, individu juga memiliki perasaan yang tulus untuk 

membantu orang yang sudah dikenal dekat maupun kenalan jauh. 

5) Kreativitas 

Kreativitas pada individu yang sudah mencapai tingkat aktualisasi diri tidak 

semua ditunjukkan dalam bidang seni, tetapi mereka mengembangkan potensi 

yang dimiliki dalam diri individu. 
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Aspek-aspek yang disebutkan diatas merupakan cerminan remaja yang berada 

pada pencapaian kehidupan yang dapat mengaktualisasikan dirinya. 

Konsekuensinya ia akan merasakan bersyukur pada Alloh, orang tua, orang lain, 

alam, dan segala sesuatu yang menyebabkan keberuntungan tersebut. 

 

2.5 Kerangka Berpikir 

2.5.1 Hubungan antara Dukungan Sosial Teman Sebaya dengan Harga Diri 

Remaja 

Menurut Sarason, 1983 (dalam Agustina Ekasari dan Suhertin Yuliyana, 

2012) mengatakan bahwa individu dengan dukungan teman sebaya tinggi 

memiliki pengalaman hidup yang lebih baik, harga diri yang lebih tinggi, serta 

pandangan hidup yang lebih positif dibandingkan dengan individu yang memiliki 

dukungan teman sebaya yang rendah. 

Menurut Agmarina (2010) Dukungan sosial teman sebaya adalah suatu 

bentuk perhatian, penghargaan atau bahkan bantuan yang diperoleh oleh individu 

dari teman sebaya. Sasmita (2015) juga mengemukakan bahwa dukungan sosial 

teman sebaya adalah dukungan yang diberikan individu kepada kelompok 

sebayanya dalam bentuk fisik serta psikologis agar individu merasa dicintai, 

dihargai, diperhatikan sebagai bagian dari kelompok sosial. 

Jadi, dukungan sosial teman sebaya adalah dukungan yang diberikan oleh 

orang lain berupa informasi, emosional, instrumental dan penghargaan yang 

menguntungkan bagi penerima, sehingga merasa dihargai dan dicintai oleh teman 

sebayanya. Teman sebaya adalah sumber bantuan dan dukungan yang paling 

dicari oleh remaja setelah orang tua. Terdapat bentuk-bentuk dukungan sosial 
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teman sebaya yaitu dukungan emosional, dukungan informasi, dan dukungan 

konkret. Dengan teman sebaya setiap individu dapat saling memberikan perhatian 

dan dorongan, mengajarkan sesuatu ketika teman mendapat kesulitan, 

memberikan informasi dan nasihat ketika teman sedang mempunyai masalah, 

serta memberikan bantuan yang kasat mata pada teman yang sedang 

membutuhkan.  

Dari uraian di atas dirumuskan hipotesis bahwa terdapat hubungan yang 

positif dan signifikan antara dukungan sosial teman sebaya dengan harga diri 

remaja.  

2.5.2 Hubungan antara Aktualisasi Diri dengan Harga Diri Remaja 

Remaja merupakan masa peralihan dari masa anak-anak menuju dewasa. 

Pada saat remaja seseorang akan mengenali dan mengembangkan potensi yang 

dimilikinya. Aktualisasi diri merupakan salah satu cara untuk mengembangkan 

potensi diri. Aktualisasi diri pada seseorang akan tercapai jika memiliki harga diri 

yang tinggi, seseorang yang memiliki harga diri tinggi akan lebih percaya diri 

sehingga bisa mengembangkan potensi yang dimilikinya dengan maksimal 

(Adhila, 2018). 

Menurut Maslow (dalam Irmawati, 2013) aktualisasi diri merupakan 

puncak dari perwujudan segenap potensi yang dimiliki dan menjadi yang terbaik 

dalam akademik dan profesi, di mana individu yang mencapai aktualisasi diri 

hidupnya penuh gairah dinamis dan tanpa pamrih; konsentrasi penuh dan terserap 

secara total dalam mewujudkan manusia menjadi manusia yang utuh dan tidak 

tertekan oleh perasaan cemas, perasaan risau, perasaan takut, tidak aman, tidak 
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terlindungi, dan sendirian. Menurut Chaplin (dalam Fitra, 2015) aktualisasi diri 

adalah kecenderungan untuk mengembangkan bakat dan kapasitas diri sendiri. 

Jadi, aktualisasi diri yaitu mengembangkan bakat yang dimiliki oleh 

individu, di mana dengan mengaktualisasikan diri seseorang akan lebih mengenal 

dirinya dan mengetahui bagaimana seharusnya memanfaatkan potensi-potensi 

positif yang ia miliki, dan melihat kekurangan dan kelemahannya, kemudian akan 

berusaha untuk menjadi manusia yang seutuhnya. Kemudian terdapat aspek-aspek 

dalam aktualisasi diri diantaranya: (1) penerimaan diri, (2) penghargaan, (3) 

humor, (4) hubungan antar individu, (5) kreativitas. Individu yang dapat 

mengaktualisasikan diri dengan baik akan dapat menerima kekurangan dan 

kelebihan dirinya, dapat menghargai diri sendiri maupun orang lain, dapat 

memberikan humor sebagai informasi maupun memposisikan diri sebagai bahan 

humor, mempunyai hubungan yang baik dengan keluarga maupun teman sebaya, 

serta dapat mengenali dan mengembangkan potensi yang dimiliki. 

Dari uraian di atas dirumuskan hipotesis bahwa terdapat hubungan yang 

positif dan signifikan antara aktualisasi diri dengan harga diri remaja.  

2.5.3 Hubungan antara Dukungan Sosial Teman Sebaya dan Aktualisasi 

Diri dengan Harga Diri Remaja 

Harga diri merupakan suatu evaluasi diri terhadap diri sendiri agar dapat 

menerima dirinya secara utuh (Pratiwi, 2015). Selain itu, Irawati (2012) 

menjelaskan bahwa harga diri merupakan bentuk penilaian dan evaluasi terhadap 

diri sendiri dalam kebutuhan manusia yang terdiri dari dua faktor yaitu rasa diri 

bernilai dan rasa diri kompeten.  
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Jadi, harga diri adalah pandangan seseorang terhadap dirinya yang 

mempengaruhi kepercayaan diri, mampu berbuat sesuatu, bermartabat dalam 

interaksi dengan lingkungan sekitarnya. Kemudian terdapat aspek-aspek 

pembentukan harga diri seseorang menurut Coopersmith (dalam Andarini, 

Susandari & Rosiana, 2012) yaitu: (1) power, (2) virtue, (3) significant, (4) 

competence. Individu yang mempunyai harga diri tinggi akan membuat peraturan 

atas dirinya dan mengontrol tingkah laku diri sendiri maupun orang lain, dengan 

begitu individu akan melakukan tingkah laku yang diperbolehkan dan menjauhi 

tingkah laku yang dilarang, sehingga individu akan mendapat perhatian dan 

diterima oleh orang lain yang kemudian menjadikan individu mampu memenuhi 

tuntutan prestasi dan mendapat hasil prestasi yang memuaskan, sehingga individu 

dapat merasa bangga terhadap dirinya.  

Faktor yang mempengaruhi perkembangan harga diri dalam diri seseorang, 

membutuhkan usaha mulai dari orang tua, saudara, guru dan teman untuk 

menjadikan harga diri berkembang positif kemudian akan mendorong 

berkembangnya prestasi, potensi yang ada di dalam diri. Dengan harga diri yang 

tinggi seseorang akan lebih mudah mengenal dirinya, keterbukaan yang didapat 

dari keinginan terus mengaktualisasi diri menuju arah yang lebih baik. Proses 

penyesuaian diri yang dimiliki oleh seseorang juga akan lebih baik 

Dari uraian di atas dirumuskan hipotesis bahwa terdapat hubungan yang 

positif dan signifikan antara dukungan sosial teman sebaya dan aktualisasi diri 

dengan harga diri remaja. 
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Sesuai fenomena di lapangan terdapat 43 remaja yang memiliki harga diri 

rendah. Hal ini dapat diukur dari (1) kemampuan komunikasi buruk dengan 

persentase 68,31%. (2) wicara diri yang negatif dengan persentase 58,53%. (3) 

sensitif dengan persentase 61,48%. (4) depresi dengan persentase 54,07%. (5) 

cemas dengan persentase 67,44%. (6) menerima segala masukan orang lain 

dengan persentase 77,33%. 
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Gambar 2.1  

Kerangka Berpikir 
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2.6 Hipotesis 

“Hipotesis merupakan jawaban sementara atau teoritis terhadap rumusan 

masalah penelitian” (Sugiyono, 2016: 96). “Hipotesis merupakan jawaban yang 

bersifat sementara (masih perlu diuji kebenarannya) terhadap pertanyaan 

penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya berdasarkan teori yang telah 

digunakan untuk menjelaskan hubungan diantara variabel-variabel penelitian” 

(Azwar, 2018: 61). Dari beberapa pendapat mengenai pengertian diatas, dapat 

disimpulkan bahwa hipotesis merupakan praduga sementara dari rumusan 

masalah penelitian. 

Berdasarkan perumusan masalah, kajian teori dan kerangka berpikir yang 

telah diuraikan dalam penelitian ini, maka dapat disusun hipotesis sebagai berikut: 

1. Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara dukungan sosial teman 

sebaya dengan harga diri remaja Panti Asuhan di Purbalingga. 

2. Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara aktualisasi diri dengan 

harga diri remaja Panti Asuhan di Purbalingga. 

3. Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara dukungan sosial teman 

sebaya dan aktualisasi diri dengan harga diri remaja Panti Asuhan di 

Purbalingga. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai hubungan antara 

dukungan sosial teman sebaya dan aktualisasi diri dengan harga diri remaja Panti 

Asuhan di Purbalingga, dapat diambil simpulan sebagai berikut: 

1. Dukungan sosial teman sebaya yang diterima remaja sangat baik, remaja 

dapat mengkatualisasikan diri dengan baik, dan tingkat harga diri yang 

dimiliki remaja tinggi. 

2. Semakin tinggi tingkat dukungan sosial teman sebaya, maka semakin 

tinggi pula harga diri remaja.  

3. Semakin tinggi tingkat aktualisasi diri, maka semakin tinggi pula harga 

diri remaja. 

4. Semakin tinggi tingkat dukungan sosial teman sebaya dan aktualisasi diri, 

maka akan semakin tinggi harga diri remaja. 

 

5.2 Saran 

Hasil penelitian menemukan bahwa terdapat hubungan yang positif dan 

signifikan antara dukungan sosial teman sebaya dan aktualisasi diri dengan harga 

diri remaja Panti Asuhan di Purbalingga, maka dapat disarankan hal sebagai 

berikut: 
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1. Bagi Pengasuh di Panti Asuhan. 

Pengasuh diharapkan dapat melakukan pendekatan dengan cara yang 

bersahabat bagi remaja panti agar mereka tidak merasa tertekan dan merasa 

terkekang oleh perlakuan pengasuh di panti. Memberikan ruang kepada remaja 

untuk dapat bersosialisasi dengan masyarakat luar. Perlu adanya tenaga 

pembimbing profesional dalam memberikan bimbingan dan konseling agar remaja 

dapat berkonsultasi mengenai masalah yang sedang dihadapi. Memperhatikan 

kebutuhan setiap remaja yang tinggal di panti asuhan serta memberi dukungan 

dan perhatian lebih kepada remaja panti, sehingga mereka tidak merasa memiliki 

batasan dengan pengasuh dan agar mereka merasa fungsi pengasuh sama dengan 

fungsi orang tuanya yang dapat mendukung kemampuan aktualisasi diri remaja 

yang dapat meningkatkan tingginya harga diri remaja. 

2. Bagi Pekerja Sosial atau Pamong 

Pekerja sosial atau pamong diharapkan dapat memberikan pendekatan 

yang dapat mendorong remaja untuk dapat bersosialisasi dengan lingkungan 

sekitar, melakukan kegiatan untuk mengaktualisasikan diri yang nantinya dapat 

meningkatkan harga diri. Pekerja sosial atau pamong hendaknya dapat berlaku 

adil dalam memberikan perhatian kepada masing-masing individu dan dapat lebih 

memahami karakteristik masing-masing individu di panti asuhan.  

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik dengan permasalahan yang serupa, 

maka dapat mempelajari beberapa keterbatasan dari penelitian yang telah 

dilakukan. Peneliti dapat mengembangkan penelitian serupa dalam lingkup yang 
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lebih luas tidak hanya terbatas pada remaja usia 13-20 tahun, kemudian peneliti 

selanjutnya juga dapat mengembangkan dengan melakukan treatment khususnya 

dalam bidang konseling seperti penelitian eksperimen untuk meningkatkan harga 

diri dan meneliti faktor-faktor lain yang dapat meningkatkan harga diri.  
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