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HALAMAN MOTTO

The Lord is my shepherd,
I shall not want.
He makes me to lie down in green pastures,
He leads me beside the still waters.
He restores my soul,
He leads me in the paths of righteousness
For His name’s sake.
Yea,
Though I walk through the valley
of death,
I will fear no evil,
For You are with me.
(A Psalm of David ─ Psalm 23)
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HALAMAN PERSEMBAHAN

Saya persembahkan karya ini untuk :

Tuhan Yesus yang selalu memberi kekuatan untuk tetap bersukacita dan
bersyukur dalam segala hal. You’re more than enough for me!
Bapak dan Mama yang selalu memberikan cinta dan kasihnya dalam keadaan
apapun. Terimakasih Pak, Mah.
Adikku, Ruth, yang selalu memberikan semangat dan leluconnya ketika aku
lelah dan bersedih.
Sahabat, teman, orang-orang yang saya sayangi, yang mengingatkan saya
untuk tetap bersyukur dan bersukacita dalam proses ini.
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PER}IYATAAII KEASLIAN KARYA
Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis

ini

tidak memuat karya atau bagian karya omng lain, kecuali yang telah disebutkan
dalam kutipan dan daftarpustaka sebagaimana layalotya karya ilmiah.

Yogyakarta, 23 Desemb er
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Penulis,

Adininta Margaretha Ginting
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HUBUNGAN ANTARA DUKUNGAN SOSIAL KELUARGA DENGAN
STATUS IDENTITAS ACHIEVE PADA REMAJA
Adininta Margaretha Ginting
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan antara dukungan sosial keluarga dengan
status identitas achieve pada remaja. Hipotesis menyatakan bahwa ada hubungan yang positif antara
dukungan sosial keluarga dengan status identitas achieve pada remaja akhir. Teknik analisis adalah
analisis korelasi Pearson. Subjek diambil menggunakan metode purposive sampling sebanyak 100
siswa SMA di Daerah Istimewa Yogyakarta yang berusia 16-18 tahun. Alat penelitian ini terdiri dari
skala status identitas achieve dan skala dukungan sosial keluarga. Koefisien reliabilitas dari skala
status identitas achieve sebesar 0,836 dan skala dukungan sosial keluarga sebesar 0,955. Hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa bahwa ada hubungan yang positif antara dukungan sosial
keluarga dengan status identitas achieve pada remaja akhir (p= 0,292).
Kata kunci : status identitas achieve, dukungan sosial keluarga, remaja akhir.
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CORRELATION BETWEEN FAMILY SOCIAL SUPPORT
AND ADOLESCENCE ACHIEVE IDENTITY STATUS
Adininta Margaretha Ginting
ABSTRACT
The purpose of this study is to see correlation between family social support and achieve
identity status on late adolescence. The hypothesis said that family social support had correlation
on adolescence achieve identity status. The analysis techique employed was Pearson correlation.
The subjects participating by purposive sampling were 100 senior high school students of 16-18
year old in Special Region of Yogyakarta. Instruments were scales of identity status achieve and
family social support. Reliability coefficient from the scale of achieve identity status is 0.836 and
the scale of family social support is 0.955. The result show family social support has positive
correlation on adolescence achieve identity status (p = 0.292).
Key words: achieve identity status, family social support, late adolescence
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BAB I
PENDAHULUAN
1. LATAR BELAKANG MASALAH
Masa remaja adalah masa transisi antara masa kanak-kanak menuju dewasa.
Diumur 17-20 remaja masuk tahap remaja akhir, yang ditandai dengan mulai
kelabilan dan mudah terpengaruh hal yang negatif maupun positif (Surbakti,
2008) karena sifat labil dan mudah terpengaruh tersebut remaja cenderung
berperilaku menyimpang. Penyimpangan yang melanggar norma di masyarakat
biasa disebut sebagai tindakan kenakalan remaja (Sarwono, 2009). Badan
Narkotika Nasional (BNN) menyebutkan bahwa pada tahun 2014, 22 persen
pengguna narkoba di Indonesia adalah pelajar dan mahasiswa. Pada tahun 2015,
penyalahguna narkotika yang direhabilitasi dengan umur di bawah 19 tahun
berjumlah 348 orang dari total 5127 orang (netralnews.com). Sementara itu,
Kementrian Kesehatan RI mengungkapkan pada tahun 2014 prevalensi remaja
usia 16-19 tahun yang merokok meningkat dari 7,1% di tahun 1995 menjadi 3
kali lipat yaitu 20,5%. Usia perokok pemula rentang umur 10-14 tahun
mengalami peningkatan sebanyak 100%, 8,9% di tahun 1995 menjadi 18% di
tahun 2013 (Kemkes, 2016).
Pada tahun 2016, Polda DIY merilis data yang menunjukkan bahwa
sepanjang tahun 2016, terjadi 43 kasus klitih (merdeka.com). Klitih adalah
istilah khusus untuk tindakan kekerasan oleh pelaku (biasanya remaja) kepada
korban yang tidak dikenal. Motivasinya tidak jelas, pelaku mencari korban
secara acak, terutama pada malam hari dan tempat yang sepi. Pada Maret 2017,
1
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tujuh pelaku ditangkap yang semuanya adalah remaja, mereka membawa
parang, celurit, dan gir sepeda motor (voaindonesia.com). Hal ini juga terjadi di
daerah lain di Indonesia, pada Juni 2017 lalu terdapat 10 remaja yang membawa
celurit melakukan penyerangan terhadap pengendara motor yang melintas
(viva.co.id).
Menurut Steinberg (2002) kenakalan pada remaja bukan hal yang wajar,
tetapi bentuk gangguan perilaku yang disebabkan oleh banyak faktor, salah
satunya adalah adanya hambatan dalam perkembangan identitas. Hal ini
ditunjukkan dengan hasil penelitian oleh Anindyajati (2013) yang menyatakan
bahwa status identitas yang belum tercapai memiliki persentase lebih besar
untuk individu memiliki tingkat kenakalan menengah/berat. Unnayah (2015)
mengatakan banyak remaja membanggakan kenakalannya sebagai simbol
keberanian mereka. Bagi Erikson (1968, dalam Santrock, 2003) kenakalan
remaja adalah upaya membentuk identitas, yaitu sebagai identitas yang negatif.
Pembentukan identitas tergantung pada kesempatan, harapan dan kebebasan
yang dimiliki individu (Yoder, 2000), sehingga individu harus sadar dengan
kesempatan yang dimiliki tersebut (Erikson, 1968, dalam Muttaqin, 2017). Saat
inilah remaja mulai mencoba beragam kesempatan dengan kebebasan yang
dimiliki. Masa “coba-coba” ini juga diwarnai dengan kejadian terkait kasus
kenakalan yang dilakukan oleh remaja.
Identitas membantu seseorang untuk memahami perbedaan dalam
pribadinya yang terdiri dari norma dan kepercayaan yang orang lain dapat
melihat serta merasakannya (Raji, Abbasi, Jazayeri, & Shahidi, 2013). Pakar
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berkebangsaan Kanada, James Marcia (1966, 1980, 1991) (dalam Feldman,
2009) menganalisis teori perkembangan identitas Erikson dan menyimpulkan
bahwa empat status identitas, yaitu: penyebaran identitas (identity diffusion),
pencabutan identitas (identity foreclosure), penundaan identitas (identity
moratorium), dan pencapaian identitas (identity achieve). Kategori ini
didapatkan berdasar ada tidaknya krisis dan komitmen, yang bagi Erikson
(dalam Feldman, 2009) dua hal ini adalah hal penting dalam pembentukan
identitas.
Setiap status identitas memiliki kekhasan masing-masing, seperti status
identitas achieve menunjukkan tingginya motivasi berprestasi dan self-esteem
(Orlofsky, 1978, dalam Kroger, 2003), kecemasan merupakan salah satu
variabel kepribadian yang berkaitan dengan status identitas moratorium
(Marcia, 1967 dalam Kroger, 2003). Pada status identitas foreclosure akan
menunjukkan tingkat konformitas, terlalu patuh, dan memiliki kecemasan yang
rendah (Cramer, 1995; Marcia, 1966, 1967 dalam Kroger, 2003). Pada status
identitas diffusion akan menunjukkan rendahnya otonomi, self-esteem, dan
identitas (Cramer, 1997; Marcia, 1966 dalam Kroger, 2003). Hasil studi
longitudinal pada remaja akhir menunjukkan adanya peningkatan jumlah
remaja yang berada pada status achieve dan moratorium, dan penurunan pada
status foreclosure dan diffusion. Faktor pemicu perubahan ke status identitas
yang tinggi (achieve) diantaranya adalah kesiapan menghadapi perubahan,
pengalaman menghadapi konflik, dan keterbukaan pada pengalaman baru dan
juga oleh faktor lingkungan (Kroger, 2003).
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Penelitian ini berfokus pada status identitas achieve remaja akhir. Status
identitas achieve adalah sebuah status dimana remaja berhasil bereksplorasi
dengan potensi dirinya terus menerus dan telah mampu berkomitmen (Tsang,
Hui, dan Law, 2012), seperti komitmen pemilihan karir, identitas relasi dan
peran seksual, minat, dan identitas fisik. Pencapaian identitas menjadi
gambaran individu yang mampu mengatur dan mengembangkan identifikasi
dirinya, sedangkan kebingungan identitas menggambarkan ketidakmampuan
individu mengembangkan identifikasi diri yang diterapkan sebagai bentuk
identitas (Schwartz, 2001). Santrock (2003) menyatakan bahwa perkembangan
identitas memiliki dua pertimbangan yang penting. Pertama, perkembangan
identitas merupakan proses yang panjang dan berkembang secara perlahan.
Kedua, perkembangan identitas adalah hal yang kompleks (Marcia, 1980,
1987).
Pembentukan identitas remaja merupakan proses yang lama dan dinamis
karena terdapat perubahan dalam individu (Kunnen & Bosma, 2003, dalam
Berk, 2012), karena itu ada banyak faktor yang mempengaruhi perkembangan
identitas (Berk, 2012). Remaja yang merasa terikat dengan orangtua dan bebas
menyuarakan pendapat mereka akan cenderung berada pada status identitas
achieve (Berzonsky, 2004; Luyckx, Goossens, & Soenens, 2006; Schwartz,
dkk, 2005, dalam Berk, 2012). Hauser (1984, 1990, dalam Santrock, 2002)
menunjukkan bahwa memperbolehkan perilaku-perilaku tertentu (enabling
behaviors) akan meningkatkan perkembangan identitas yang lebih baik. Remaja
yang memiliki hubungan hangat dan percaya dengan teman sebayanya akan
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membantu remaja memikirkan peran teman karib dan pasangan hidup (Mectis,
Oosterwegel, & Vollebergh, 2002, dalam Berk, 2012) dan menunjukkan
kemajuan dalam memilih karir (Felsman & Blustein, 1999).
Perkembangan identitas juga dipengaruhi oleh sekolah yang menawarkan
banyak peluang untuk bereksplorasi seperti komunitas atau ekstrakulikuler
yang disediakan oleh sekolah (Coatsworth, dkk, 2005; McIntosh, Metz, &
Youniss, 2005, dalam Berk, 2012). Kegiatan yang ada di komunitas atau
ekstrakulikuler tersebut membantu remaja untuk mengambil peran bertanggung
jawab atas setiap tugas yang diberikan (Berk, 2012). Budaya dan etnis juga
memiliki peran penting dalam pembentukan identitas, yaitu tentang kelompok
minoritas yang berusaha mempertahankan identitasnya saat bercampur dengan
identitas kelompok mayoritas (Santrock, 2002).
Dari faktor-faktor yang telah disebutkan, peneliti memilih berfokus pada
hubungan dukungan keluarga pada status identitas achieve. Status identitas
achieve merupakan status identitas dimana remaja sudah mampu berkomitmen
pada satu hal (Santrock, 2002), yaitu berkomitmen pada nilai, keyakinan, dan
tujuan (Berk, 2012). Remaja yang berada pada status identitas achieve memiliki
penghargaan diri yang lebih tinggi (baik fisik maupun sosial), merasa bisa
mengendalikan hidup mereka sendiri, cenderung mementingkan sekolah dan
pekerjaan untuk mencapai mimpi karir mereka, memiliki keintiman, dan lebih
maju dalam penalaran moral (Adams & Marshall, 1996; Kroger, 2007; Serafini
& Adams, 2002, dalam Berk, 2012).
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Keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama bagi remaja, sehingga
orangtua termasuk tokoh yang berpengaruh dalam pencarian identitas remaja
(Santrock, 2007). Pola-pola pengasuhan yang diterapkan orangtua berpengaruh
pada status identitas yang dicapai oleh remaja, orangtua yang demokratis akan
mengembangkan identity achieve, sebaliknya orangtua otokratis yang
mengontrol perilaku remaja akan mengembangakan identity foreclosure
(Santrock, 2007). Orangtua permisif, yang kurang memberikan bimbingan
kepada remaja akan mengembangakan identity diffusion (Enright, dkk, 1980,
dalam Santrock, 2007). Reis dan Youniss (2004) juga menemukan bahwa
komunikasi yang buruk antara ibu dan remaja serta konflik dengan temanteman berkaitan dengan perkembangan identitas yang kurang baik.
Santrock (2007) menyatakan bahwa relasi yang dimiliki remaja dengan
orangtua membantu meningkatkan pembentukan identitas remaja. Relasi yang
dimiliki remaja dengan keluarganya secara tidak langsung menggambarkan
adanya dukungan sosial yang lebih tinggi (Lian, 2008). Relasi dalam keluarga
memungkinkan individuasi, yang mendorong remaja untuk mengembangkan
sudut pandangnya sendiri, serta memberikan kenyamanan sehingga remaja
dapat mengeksplorasi dan memperluas dunia sosialnya (Santrock, 2007).
Keterjalinan kuat antara orangtua dan remaja yang disertai individualitas tinggi
akan memungkinkan remaja berada pada status identitas achieve atau
moratorium, remaja yang memiliki keterjalinan yang terlalu kuat dengan
orangtua namun individualitas rendah cenderung akan berada pada status
identitas foreclosure, sedangkan apabila remaja memiliki keterjalinan yang
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lemah maka remaja cenderung berada pada status identitas diffusion
(kebingungan identitas) (Archer & Waterman, 1994, dalam Santrock, 2007).
Keluarga yang memiliki sistem yang terbuka, dimana tiap anggota keluarga
yang memiliki hubungan emosional saling mendorong dalam pembentukan
identitas diri mereka (Peykarestaan, 2001, dalam Raji, Abbasi, Jazayeri, &
Shahidi, 2013). Keluarga adalah salah satu hal yang paling berpotensi
mempengaruhi perkembangan remaja (Tsang, Hui, Lawa, 2012), yaitu dalam
perkembangan identitas remaja (Santrock, 2003). Bosma dan Gerrits (1985)
menyatakan keluarga sebaiknya membuat ruang untuk meningkatkan
kemandirian, tanpa menghilangkan keutuhan dan fungsi afektif bagi setiap
anggota keluarga. Remaja yang dekat dengan orangtua dan merasa bebas
memberikan pendapat mereka, cenderung mencapai identitasnya (Berzonsky,
2004; Luyckx, Goossens, & Soenens, 2006; Schwartz dkk., 2005, dalam Berk,
2012). Dukungan sosial yang didapatkan oleh remaja akan membantu remaja
berkomitmen (Potoczniak, Aldea, & Deblare, 2007) dan mencapai status
identitas achieve (Caldwell, Bogat, & Cruise, 1989). Temuan secara empiris
menyatakan bahwa ada hubungan antara dukungan sosial yang tinggi dengan
identitas yang matang (Caldwell, Bogat, & Cruise, 1989; Tognoli, 2003).
Averna (2001) mengatakan keluarga yang mendukung remaja akan
mengurangi penggunaan obat-obatan terlarang dan konsumsi alkohol pada
remaja (Brook, Brook, Gordon, Whiteman & Cohen, 1990). Dukungan sosial
dari orangtua yang rendah memprediksi adanya perilaku kenakalan yang tinggi
(Plotnik, 1993). Cullen (1999) menyatakan bahwa usaha peningkatan dukungan
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sosial dari keluarga membantu mencegah kenakalan remaja. Perilaku
kenakalan, memiliki pengaruh yang kuat dengan dukungan sosial (Dryfoos,
1990, et al.). Penelitian Brezina (2017) menemukan adanya arah yang negatif
antara dukungan sosial keluarga dengan perilaku kenakalan.
Dengan mempertimbangkan uraian di atas, peneliti ingin menguji
bagaimana hubungan antara dukungan sosial keluarga dengan status identitas
achieve remaja akhir. Peneliti melihat bahwa dukungan sosial merupakan salah
satu faktor sangat penting dalam pencapaian status identitas remaja, yang hidup
dalam beragam lingkungan keluarga. Disamping itu, dengan kesibukan
orangtua di era sekarang dan semakin meningkatnya kenakalan remaja,
membuat peneliti ingin mengetahui hubungan antara kedua permasalahan
tersebut.
Status identitas remaja yang tercapai dapat dilihat dari pencapaian pada
setiap komponen identitas seperti identitas karir, identitas hubungan dan
seksual, minat, dan fisik. Komponen-komponen identitas tersebut dipilih
berdasar tahap dan tugas perkembangan remaja akhir dalam Berk (2012).
Sedangkan untuk dukungan sosial menggunakan empat dimensi dukungan
sosial oleh Sarafino (2008), yaitu dukungan emosional, dukungan instrumental,
dukungan informasional, dan dukungan ketersediaan (companionship).
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2. PERTANYAAN PENELITIAN
Berdasarkan uraian di atas, peneliti merumuskan pertanyaan penelitian
sebagai berikut:
Apakah terdapat hubungan antara dukungan sosial keluarga dengan status
identitas achieve pada remaja akhir?

3. TUJUAN PENELITIAN
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hubungan antara
dukungan sosial keluarga dengan status identitas achieve.

4. MANFAAT PENELITIAN
4.1.Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi ilmu
psikologi terutama psikologi perkembangan, sosial, dan kepribadian.

4.2.Manfaat Praktis
4.2.1. Hasil penelitian ini memberikan gambaran kepada pembaca
tentang hubungan antara dukungan sosial dengan status
identitas achieve.
4.2.2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi kepada
orangtua mengenai pentingnya dukungan sosial untuk anak
remaja.
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BAB II
DASAR TEORI
1. STATUS IDENTITAS ACHIEVE
James Marcia (1966, 1980, 1991, dalam Santrock, 2002) pakar psikologi
berkebangsaan Kanada menganalisis teori dari Erikson dan menyimpulkan
bahwa ada empat status identitas yaitu, penyebaran identitas (identity diffusion),
pencabutan identitas (identity foreclosure), penundaan identitas (identity
moratorium), dan pencapaian identitas (identity achieve). Kroger (2003)
menjelaskan identitas achieve menunjukkan adanya eksplorasi dalam
memaknai sebuah kehidupan, dan membuat tujuan hidup sebagai komitmen,
berbeda dengan status foreclosure yaitu individu berkomitmen tanpa adanya
proses eksplorasi, nilai dan aturan pada status foreclosure didapatkan dari
orangtua. Individu pada status moratorium sangat banyak bereksplorasi
berbagai peran orang dewasa dalam hidupnya namun belum berkomitmen,
sedangkan individu dengan status identitas diffusion tidak tertarik untuk
mencari peran dan nilai di lingkungannya, remaja ini berpegang pada faktor
keberuntungan (Kroger, 2003). Status identitas adalah cara yang digunakan
remaja untuk memilih peran dan nilai-nilai sebagai identitas individu (Cobb,
2007).
Prosedur wawancara untuk menyusun instrumen mengenai status identitas
ini dilakukan Marcia selama 30-45 menit, dan hasilnya mendapatkan tema-tema
(domain) seperti pekerjaan, religiusitas dan ideologi, ekspresi seksual, dan
peran seksual (Marcia, 1993, dalam Kroger, 2003).
10
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Instrumen dari Marcia ini lalu dikembangkan lagi menjadi sebuah alat yaitu
EOM-EIS-II (Extended Objective Measure of Ego Identity Status-II) oleh
Adams, Bennion, dan Huh (1989); Adams, (1999) (dalam Kroger, 2003). Alat
EOM-EIS-II ini memiliki domain yang lebih banyak yaitu pekerjaan, politik,
religiusitas, filosofi hidup (ideologi), persahabatan, pacaran, peran seksual, dan
rekreasi yang merupakan bagian dari domain interpersonal pada umumnya.
Lalu muncul instrumen sebagai alternatif lainnya yaitu GIDS (Bosma, 1985,
1992, dalam Kroger, 2003) (The Groningen Identity Development Scale) yang
didalamnya mengukur domain tentang sekolah, pekerjaan, aktifitas saat waktu
luang, orangtua, filosofi hidup, persahabatan, dan kepribadian. Instrumen yang
digunakan dalam penelitian ini dibuat sendiri oleh peneliti, dan dari berbagai
domain identitas yang ada, peneliti memilih domain pekerjaan (karir), identitas
hubungan dan seksual, minat dan kepribadian (fisik), hal ini dipilih
menyesuaikan tahap perkembangan remaja akhir yang seharusnya pada domain
tersebut telah dicapai oleh remaja.

1.1. Karakteristik Status Identitas Achieve
Setelah mengeksplorasi semua alternatif, individu yang telah
mencapai identitas, dan berkomitmen pada seperangkat nilai dan tujuan
yang menjadi pilihannya sendiri disebut mencapai status idenittas achieve
(Berk, 2012). Individu yang berada pada status identitas ini memiliki
motivasi berprestasi yang tinggi (Orlofsky, 1978, dalam Kroger, 2003),
neurotism yang rendah, bersikap hati-hati, dan terbuka (Clancy &
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Dollinger, 1993, dalam Kroger, 2003). Secara kognitif, memiliki
kemampuan untuk mengontrol stres dengan baik (Marcia, 1966, dalam
Kroger, 2003) dan banyak menggunakan rencana, berpikir rasional, dan
logis dalam membuat keputusan (Blustein & Philips, 1990; Boyes &
Chandler, 1992, dalam Kroger, 2003). Individu dalam status identitas ini
memiliki keintiman yang tinggi (Kacerguis & Adams, 1980; Orlofsky,
Marcia, & Lesser, 1973, dalam Kroger, 2003), mampu membangun relasi
interpersonal yang saling menguntungkan bersama teman atau partnernya
(Kroger, 2003).

Status identitas terlihat ketika individu berada pada masa remaja akhir
(Honess & Yardley, 2005, dalam Dwi S, 2016), sebagian remaja tetap berada
dalam satu status, sementara sebagian lain mengalami banyak peralihan status.
Pada pertengahan umur 20 tahun, kebanyakan para remaja beralih dari status
kebingungan identitas beralih pada status identitas achieve, tetapi sebagian
mereka bergerak dari arah sebaliknya (Kroger, 2001, 2005; Meeus, 1996 dalam
Berk (2012)). Archer (1989) mengatakan beberapa peneliti berpendapat bahwa
terdapat pola dari individu yang mengembangkan identitas positif, pola ini biasa
disebut dengan siklus “MAMA”; moratorium-achieve-moratorium-achieve.
Siklus ini berjalan seiring perubahan dalam pribadi, keluarga, dan lingkungan
sosial yang menuntut mereka untuk bereksplorasi dan mengembangkan
komitmen yang baru (Francis, Fraser, & Marcia, 1989, dalam Santrock, 2007).
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Terkait pengaruh keluarga terhadap pencapaian status identitas, pada status
identitas achieve individu memiliki kelekatan yang secure (aman) antara
keluarga dan remaja (Kroger, 1985, dalam Kroger, 2003), keluarga pada status
identitas

achieve

mengembangkan

individualitas

namun

juga

tetap

berhubungan baik dengan keluarganya (Campbell, Adams, & Dobson, 1984,
dalam Kroger, 2003). Pada status identitas moratorium hubungan yang dimiliki
antara keluarga dan individu ambivalen, kemandirian pada laki-laki dikaitkan
dengan tingkat eksplorasi yang dilakukan, orangtua individu dengan status
identitas ini menekankan kemandirian dalam membesarkan anaknya
(Campbell, 1984, dalam Kroger, 2003. Pola keluarga pada status identitas
foreclosure sangat dekat dan berpusat pada anaknya (remaja), bahkan ada
penelitian menunjukkan bahwa ibu pada individu dengan status identitas ini
sangat protektif dan mengajarkan anaknya menjadi sama seperti dirinya, jarang
mengalami konflik dalam keluarga, dan memiliki ketakutan akan keterpisahan
dengan keluarga lebih besar daripada status identitas lainnya (Kroger, 2003).
Pada status identitas diffusion, keluarga memberikan kuasa penuh kepada
remaja terhadap kehidupannya, dan mereka berharap remaja menjadi orang
dewasa yang kuat dan dapat menetapkan pedoman mereka sendiri (Josselson,
1987).

2. KOMPONEN (POTONGAN/DOMAIN) IDENTITAS DIRI REMAJA
Identitas merupakan kumpulan dari berbagai komponen (Santrock, 2007).
Identitas terdiri dari sepuluh potongan kecil identitas, yaitu sebagai berikut :
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2.1. Identitas karir atau vokasional, yaitu jalur karir dan pekerjaan yang
ingin diikuti oleh seseorang.
2.2. Identitas politik, apakah seseorang tersebut konservatif, liberal, atau
berdiri di tengah-tengah.
2.3. Identitas relijius, yaitu kepercayaan spiritual seseorang.
2.4. Identitas hubungan, yaitu apakah seseorang lajang, menikah, atau
bercerai, dan sebagainya.
2.5. Identitas pencapaian atau intelektual, yaitu sejauh mana seseorang
termotivasi untuk berprestasi atau mencapai sebuah intelektualitas.
2.6. Identitas

seksual,

apakah

seseorang

tersebut

heteroseksual,

homoseksual, atau biseksual.
2.7. Identitas etnis atau budaya, berada dari wilayah manakah seseorang
atau sejauh manakah dia mengidentifikasi dirinya dengan warisan
kebudayaannya.
2.8. Minat, yaitu hal-hal yang disukai, dalam hal ini bisa termasuk
olahraga, musik, hobi, dan sebagainya.
2.9. Kepribadian, yaitu karakteristik kepribadian individu (seperti
introvert atau ekstrovert, kalem atau pencemas, ramah atau ketus dan
sebagainya).
2.10. Identitas fisik, yaitu body image individu

Pada awal perkembangan identitas, pertama kalinya remaja harus
memilih serta melakukan analisis pada perkembangan kognitif, fisik,
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maupun sosial yang terkait dirinya. Seorang yang fleksibel terhadap
perubahan dalam masyarakat, hubungan, dan karir, dapat dikatakan sebagai
seseorang yang mampu mengembangkan identitasnya dengan sehat
(Adams, Gulotta, dan Montemayor, 1992, dalam Santrock, 2007)

3. FAKTOR-FAKTOR SOSIAL YANG MEMPENGARUHI PENCAPAIAN
STATUS IDENTITAS
Pencapaian status identitas dipengaruhi oleh beberapa faktor sosial, antara
lain:
3.1. Pengaruh Keluarga
Orangtua adalah tokoh penting dalam perkembangan identitas
remaja, pengasuhan yang demokratis akan mempermudah remaja dalam
proses perkembangannya, dan mendukung remaja dalam pengambilan
keputusan serta mengembangkan status identitas achieve (Santrock, 2007).
Cooper (1989,1990,1998, dalam Santrock, 2007) mengungkapkan
keluarga yang mendukung individualitas dan keterjalinan menjadi hal
penting dalam keluarga untuk remaja mencapai identitasnya. Selain itu,
relasi keluarga juga menjadi hal yang penting untuk membantu remaja
dapat bereksplorasi dan memperluas dunia sosialnya (Santrock, 2007).
3.2. Pengaruh Kebudayaan dan Etnis
Bagi remaja yang berasal dari etnis minoritas, hal ini menjadi suatu
titik yang khusus dalam perkembangan mereka karena pada saat inilah
pertama kalinya mereka berkonflik tentang etnisitas mereka (Santrock,
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2002). Eksplorasi identitas pada remaja etnis minoritas lebih tinggi, dan
harga diri mereka menjadi lebih tinggi ketika remaja lebih mencoba
memecahkan isu-isu terkait minoritas (Phinney & Alipura, 1990, dalam
Santrock, 2002). Selain itu, remaja dengan etnis minotitas kesulitan
menemukan role model dalam proses pembentukan identitas (Blash &
Unger, 1992, dalam Santrock, 2002). Banyak juga remaja dengan etnis
minoritas tinggal diperkotaan tanpa adanya dukungan positif bagi
perkembangan diri remaja, sehingga mereka memerlukan organisasi yang
mampu memahami dan menuntun remaja yang khawatir, kesepian, dan
mudah tergoda, juga merespon secara positif kebutuhan dan minat mereka
(Santrock, 2002).
3.3. Gender
Berdasarkan teori Erikson (1968, dalam Santrock, 2002) terdapat
pembagian tugas pada perkembangan remaja, laki-laki cenderung
berorientasi pada karir dan komitmen ideologis sementara pada perempuan
terpusat pada pernikahan dan pengasuhan anak. LaVoie (1976, dalam
Santrock, 2002) menyatakan bahwa permasalahan karir lebih sentral pada
laki-laki, dan persoalan afiliasi lebih penting dalam identitas kaum
perempuan. Keintiman dan relasi menjadi hal yang lebih penting bagi
perempuan, sedangkan kemandirian dan pekerjaan merupakan hal yang
lebih penting bagi laki-laki (Giligan, 1990, dalam Santrock, 2002).
Perempuan cenderung menggunakan perasaan diri sebagai salah satu cara
untuk mencari memecahkan permasalahannya, sehingga dalam tugas
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eksplorasi identitas perempuan akan lebih mencoba banyak bidang, apalagi
jika remaja perempuan berusaha mengintegrasikan antara karir dan peran
perempuan dalam keluarga (Santrock, 2002).

4. REMAJA AKHIR
Remaja adalah kelompok masyarakat yang penuh potensi dan memiliki
banyak pertanyaan terutama terkait dengan dirinya. Istilah adolescence atau
remaja berasal dari kata Latin adolescere (kata benda, adolescentia yang berarti
remaja) yang berarti “tumbuh” atau “tumbuh menjadi dewasa”. Istilah
adolescence, seperti yang dipergunakan saat ini mempunyai arti yang lebih luas,
mencakup kematangan mental, emosional, sosial, dan fisik (Hurlock, 2002).
Banyak orang beranggapan bahwa masa remaja merupakan masa seseorang
bisa melakukan segala hal yang diinginkan sebagai bekal untuk menghadapi
kehidupan saat dewasa nanti. Hall (1904, dalam Santrock, 2003) menjelaskan
bahwa masa remaja merupakan waktu ketika seseorang mengalami suatu
pergolakan, berada di masa transisi, dan mengalami “storm and stres”. Remaja
masa kini menghadapi tuntutan, harapan, bahaya, dan godaan yang lebih
kompleks daripada generasi yang lalu (Feldman & Elliot, 1990; Hamburg,
1993; Hechinger, 1992, dalam Santrock, 2003).
Selama masa remaja, pandangan-pandangan dunia menjadi penting karena
menurut Erikson (1968, dalam Santrock, 2002) pada masa ini memasuki apa
yang disebut “penundaan psikologis” (psychological moratorium), yaitu
kesenjangan antara keamanan pada masa kanak-kanak dan otonomi masa
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dewasa. Remaja mulai bereksperimen dengan sejumlah peran dan identitas,
remaja yang berhasil mengatasi identitas yang bertentangan akan muncul
identitas baru yang menarik dan dapat diterima. Erikson (1968, dalam Santrock,
2002) menyebutkan bahwa remaja yang tidak berhasil mengatasi dan bingung
akan mengalami “kebingungan identitas”.

Kebingungan identitas banyak

terjadi saat masa awal remaja, kebingungan identitas dapat berupa individu
menarik diri, dan kehilangan identitas mereka dalam kelompok (Santrock,
2002). Marcia (1987,1996, dalam Santrock, 2007) menyatakan bahwa ada
minimal 3 aspek penting dari perkembangan remaja yang mengidentifikasikan
pembentukan identitas. Pertama, remaja tersebut harus yakin bahwa mereka
mendapat dukungan dari orangtua, harus mencapai prakarsa (inisiatif-sense of
industry), dan harus mampu melakukan refleksi diri terkait masa depannya.
Masa remaja akhir kurang lebih terjadi pada pertengahan dasawarsa kedua
dalam kehidupan, minat karir, pacaran, serta ekplorasi identitas mulai
meningkat (Santrock, 2007). Masa sekolah atas hingga tahun-tahun terakhir
perkuliahan, jumlah individu dengan identity achieve mengalami peningkatan,
dan individu dengan identity diffusion menurun (Waterman, 1985, 1989, 1992,
1999, dalam Santrock, 2007). Status identitas achieve adalah sebuah status
dimana remaja berhasil bereksplorasi dengan potensi dirinya terus menerus dan
telah mampu berkomitmen pada satu hal (Tsang, Hui, dan Law, 2012). Belajar
di perguruan tinggi memberikan kesempatan untuk mengeksplorasi pilihan
karir dan gaya hidup, sehingga dapat memberikan kemajuan identitas lebih
besar daripada di sekolah menengah atas (Montgomery & Coto, 2003, dalam
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Santrock, 2003). Terjadi peningkatan remaja dengan status identitas achieve
terjadi saat akhir masa kuliah (remaja akhir).

4.1. Karakteristik Remaja Akhir
Pada tahap perkembangannya, remaja akhir (16-18 tahun) memiliki
ciri-ciri yang berbeda dengan kelompok umur lainnya, sebagai berikut
(dalam Berk, 2012):
4.1.1. Fisik
Pada laki-laki menyelesaikan tahap pertumbuhannya; kinerja
motorik yang terus meningkat
4.1.2. Kognitif
Semakin baiknya pada metakognisi, penalaran ilmiah, dan
pengambilan keputusan
4.1.3. Emosional/Sosial
4.1.3.1.

Memiliki konsep diri yang berstandar dari pribadi dan moral

4.1.3.2.

Terus membentuk sebuah identitas, bergerak pada status

identitas yang lebih tinggi
4.1.3.3.

Semakin matangnya penalaran moral

4.1.3.4.

Semakin berkurangnya konformitas

4.1.3.5.

Memiliki keintiman psikologis yang lebih dalam pada

jalinan asmara, sehingga akan bertahan lama
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4.2. Tugas Perkembangan Remaja
Remaja memiliki beberapa tugas perkembangan yang harus dipenuhi.
Menurut

Havighurst

(1972,

dalam

Mukhtar,

dkk,

2001)

tugas

perkembangan remaja adalah :
4.2.1. Mencapai hubungan baru dan yang lebih matang dengan teman
sebaya baik pria maupun wanita
4.2.2. Mencapai peran sosial pria, dan wanita
4.2.3. Menerima keadaan fisiknya dan menggunakan tubuhnya secara
efektif
4.2.4. Mencapai kemandirian emosional dari orangtua dan orang-orang
dewasa lainnya, untuk berpikir kritis, serta melihat berbagai macam
alternatif pilihan lalu membuat keputusan.
4.2.5. Mempersiapkan perkawinan dan keluarga
4.2.6. Mempersiapkan karir. Mengevaluasi kemampuan, talenta, dan
tujuan untuk memilih karir yang tepat.
4.2.7. Memperoleh perangkat nilai dan sistem etis sebagai pegangan untuk
berperilaku dan mengembangkan ideologi
4.2.8. Menerima dan menerapkan perilaku tanggung jawab sosial. Remaja
belajar bagaimana harapan masyarakat terhadap perilaku tersebut,
yang memungkinkan mereka akan diterima dan berfungsi sebagai
anggota masyarakat.
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5. DUKUNGAN SOSIAL
5.1. Pengertian
Dukungan sosial lebih terarah pada kenyamanan, perhatian,
kepercayaan, untuk menolong seseorang agar merasa diterima orang lain
atau kelompok tertentu (Wallsto et al., 1983; Wills & Fegan, 2001 dalam
Sarafino, 2008). Dukungan sosial didefinisikan sebagai penyedia sumber
daya psikologis dan materi dari jaringan sosial untuk meningkatkan
kemampuan individu dalam mengatasi stres (Matsuda, 2014). King,
Martimore, King dan Adams (1995) mendefinisikan dukungan sosial
sebagai sumber kunci yang mengarahkan seseorang untuk merasa dicintai,
dikasihi, dan bernilai. Individu yang memiliki dukungan sosial percaya
bahwa ia dicintai, berharga, dan merupakan bagian dari keluarga atau
komunitas yang dapat menolong mereka ketika dibutuhkan atau berada
dalam bahaya (Sarafino, 2008). Dari berbagai pengertian yang telah
dijelaskan sebelumnya, peneliti menggunakan definisi dukungan sosial
sebagai perasaan bahwa seseorang merasa dihargai dan dicintai serta akan
selalu menerima bantuan dari orang lain baik ketika dibutuhkan ataupun
tidak.

5.2. Tipe Dukungan Sosial
Sarafino (2008) mengungkapkan terdapat 4 dimensi atau tipe dari
dukungan sosial. Peneliti memilih menggunakan dimensi yang diutarakan
oleh Sarafino (2008) yaitu :
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5.2.1. Dukungan Emosional
Dukungan secara emosional disampaikan berupa empati,
kepedulian, perhatian, memberikan hal positif, dan juga dorongan.
Memberikan

kenyamanan

dan

kepastian,

adanya

perasaan

kebersamaan dan merasa dicintai ketika sedang mengalami stres.
5.2.2. Dukungan Instrumental atau Tangible Support
Dukungan instrumental

disampaikan berupa bantuan

pinjaman uang, memberikan pekerjaan ketika orang tersebut sedang
membutuhkannya.
5.2.3. Dukungan Informasional
Dukungan informasional disampaikan berupa nasihat,
arahan, masukan, atau feedback dari sesuatu yang telah dilakukan
oleh orang tersebut. Sebagai contoh ketika seseorang mendapatkan
informasi dari keluarga atau dokter mengenai bagaimana cara
menangani sakit tertentu.
5.2.4. Dukungan Pendampingan (Companionship Support)
Dukungan ini diberikan berupa ketersediaan orang lain
untuk menghabiskan waktu bersama, serta memberikan rasa
kebersamaan dari sebuah komunitas atau grup pada kesukaan
tertentu.
5.3. Sumber Dukungan Sosial
Goetlib (1983, dalam Dwi, S, 2016) menyatakan ada dua jenis
sumber dukungan sosial, antara lain,
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5.3.1. Hubungan profesional, yaitu dukungan yang bersumber dari orang
yang ahli dalam bidang tertentu. Seperti, psikolog, konselor, dokter,
pengacara, dsb.
5.3.2. Hubungan non profesional, yaitu dukungan yang berasal dari teman
dekat, seperti teman, keluarga, orangtua, dsb.

5.4. Dukungan Sosial Keluarga
Menerima dukungan di keluarga adalah sumber yang akan memberi efek
positif yang mempengaruhi kualitas hidup seseorang (Gryzwas & Marks, 2000).
Relasi yang positif dengan orangtua merupakan hal penting (Rodin & Slovey,
1989, dalam Smet, 1994) untuk kesejahteraan psikologis remaja (Ben-Zur,
2003). Ketersediaan orang lain sebagai dukungan sosial terkait dengan level
stres seseorang, dapat dikatakan bahwa ketersediaan dukungan sosial dapat
mengurangi adanya keinginan untuk bunuh diri (Rigby dan Slee, 1999).
Relasi yang baik dengan saudara dan orangtua, secara tidak langsung
menggambarkan adanya dukungan sosial yang lebih tinggi (Lian, 2008).
Remaja yang mempercayai keluarga dan memiliki relasi yang kuat dengan
keluarga memiliki relasi yang baik dengan temannya (Aydin, 2005, dalam
Arslan, 2009). Altunbas (2002) menyatakan bahwa dukungan sosial menjadi
penting bagi remaja ketika mengatasi masalah pertemanan dan keluarga, dalam
beradaptasi dengan lingkungan, dan juga untuk menjaga diri secara psikologis
dengan baik. Keluarga menjadi sumber dukungan remaja dalam membuat
keputusan (Wall, Covell, & Macintyre, 1999).
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5.5. Komponen Dukungan Sosial Keluarga
Heller, dkk (1986) menyatakan dua komponen dukungan sosial, yaitu:
5.5.1. Penilaian yang mempertinggi penghargaan
Hal ini mengacu pada penilaian seseorang terhadap
pandangan orang lain pada dirinya. Seseorang memperhatikan
evaluasi seseorang terhadap dirinya dan mempercayai bahwa
dirinya berharga bagi orang lain.
5.5.2. Transaksi Interpersonal yang Berhubungan dengan Stres
Hal ini mengacu pada adanya seseorang yang memberikan
bantuan ketika ada masalah. Seseorang memberikan bantuan berupa
informasi

untuk

membantu

memecahkan

masalah

yang

berhubungan dengan stres. Bantuan yang diberikan berupa
dukungan emosional, kognitif, dan bantuan instrumental.

6. DINAMIKA

HUBUNGAN

ANTARA

DUKUNGAN

SOSIAL

KELUARGA DAN STATUS IDENTITAS ACHIEVE PADA REMAJA
AKHIR
Berdasarkan teori tahap perkembangan Erikson (1968), remaja masuk pada
tahap psikososial identitas melawan kebingungan identitas. Studi identitas
psikosial bagi Erikson (dalam Erikson, 1989) bergantung pada tiga aspek, yaitu
peran individu dalam lingkungan, cita-cita dan ideologis, serta bagaimana
sejarah kehidupannya. Pembentukan identitas juga memiliki sisi negatif, seperti
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mengalami kehilangan kepastian dan dapat berakhir pada tindakan-tindakan
yang destruktif karena takut kehilangan identitas dirinya (Erikson, 1989).
Kroger dan Marcia (2011) menjelaskan bahwa dalam perkembangan
pencapaian status identitas berkembang bersama beberapa hal lainnya, antara
lain self esteem, kecemasan, locus of control, kemandirian, dan moral
reasoning.

Status

identitas

achieve

berhasil

menyelesaikan

tugas

perkembangannya, dengan tetap terus bertahan untuk menemukan makna hidup
mereka. Tingkat kecemasan yang dimiliki status identitas achieve rendah
karena terkait dengan tingkat self esteem mereka. Status identitas achieve
memiliki skor internal locus of control yang paling tinggi. Status identitas
achieve juga memiliki tingkat neurotisme yang rendah, kesadaran diri yang
tinggi, dan memiliki kepribadian yang ekstrovert. Status identitas achieve
berada pada level post-konvensional (tahap perkembangan moral Kohlberg)
yaitu mulai memutuskan mana yang benar dan salah.
Pembentukan identitas menjadi sebuah proses yang lama dan dinamis ketika
terdapat perubahan dalam individu tersebut (Kunnen & Bosma, 2003 dalam
Santrock, 2002). Orangtua adalah tokoh yang penting dalam perkembangan
identitas remaja (Santrock, 2002). Remaja yang dekat dengan orangtua dan
merasa bebas memberikan pendapat mereka sendiri, cenderung mencapai
identitasnya (Berzonsky, 2004; Luyckx, Goossens, & Soenens, 2006; Schwartz
dkk., 2005, dalam Berk, 2012).
Selain

itu,

keluarga

adalah

faktor

yang

sangat

mempengaruhi

perkembangan identitas remaja yang tinggal di rumah, selain itu sekolah juga
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memiliki kemungkinan untuk mempengaruhi karena remaja juga banyak
berinteraksi di sekolah (Santrock, 2012; Feldman, 2009; Berk, 2012). Keadaan
fisik dan psikologis di rumah dan sekolah, sumber daya, kesempatan yang
diberikan, dukungan yang diberikan bersamaan dengan nilai dan aturan,
semuanya mempengaruhi perkembangan remaja (Tsang, Hui, Law, 2012). Ahli
perkembangan Catherine Cooper dan rekan-rekannya (Carlson, Cooper, & Hsu,
1990; Cooper & Grotevant, 1989; Grotevant & Coope, 1985), memperlihatkan
bahwa suasana kekeluargaan yang mendukung, baik individualitas dan
keterkaitan, memiliki peran penting dalam perkembangan identitas remaja
(dalam Santrock, 2002). Didukung oleh Hauser & Bowlds, 1990; Hauser, dkk,
1984, menjelaskan bahwa proses-proses keluarga meningkatkan perkembangan
identitas remaja. Keluarga yang di dalamnya terdapat caregiving styles
orangtua, berperan besar pada perasaan individual, pikiran dan perilaku, sebagai
variasi dari komitmen identitas (Ibanez-Alfonso, Sun, & Schalkwyk, 2015).
Hubungan yang baik dan positif antara keluarga dan remaja melalui
dukungan sosial yang diberikan dapat membantu remaja mencapai identitas
yang matang. Dukungan sosial yang diberikan dapat diberikan melalui
dukungan emosional berupa empati dan perhatian, dukungan instrumental
berupa bantuan fisik, dukungan informasional berupa nasihat, masukan, atau
arahan, serta dukungan pendampingan yaitu memberikan rasa kebersamaan.
Dukungan sosial keluarga yang diberikan dapat melalui kelekatan antara
orangtua dan anak, maupun melalui proses-proses dalam keluarga yang terjadi
antara remaja dan keluarga, yang akan berdampak pada bagaimana remaja dapat
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memutuskan sesuatu, memecahkan masalahnya, berelasi, dalam rangka
menyelesaikan tugasnya yaitu mencapai sebuah identitas yang positif dan
matang.
Status identitas achieve pada remaja dapat dilihat dari pencapaian pada
setiap komponen identitas seperti identitas karir, identitas hubungan dan
seksual, minat, dan fisik. Komponen-komponen identitas tersebut dipilih
berdasar tahap dan tugas perkembangan remaja akhir dalam Berk (2012).
Sedangkan untuk dukungan sosial menggunakan empat dimensi dukungan
sosial oleh Sarafino (2008), yaitu dukungan emosional, dukungan instrumental,
dukungan informasional, dan dukungan ketersediaan (companionship).
Hipotesis penelitian ini adalah terdapat hubungan yang positif antara dukungan
sosial keluarga dengan status identitas achieve pada remaja akhir.
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7. SKEMA PENELITIAN
Dukungan Sosial Keluarga:
- dukungan emosional
-

dukungan instrumental
dukungan informasional
dukungan pendampingan

: berupa empati, kepedulian,
perhatian, dorongan
: bantuan fisik (uang, pekerjaan, dll)
: nasihat, arahan, masukan.
: memberikan rasa kebersamaan

tinggi

rendah

Identitas positif, matang

Kebingungan identitas

Status identitas achieve :
- High level of
development
- Moral reasoning
- Internal locus of
control
- Kepastian diri
saat stres
- Memiliki
keintiman

Status identitas diffusion:
- Tingkat otonomi
rendah dan identitas
diri
- Kesulitan
beradaptasi
- Neurotisme tinggi
- Gangguan
psikososial dan tidak
memiliki keintiman

8. HIPOTESIS PENELITIAN
Terdapat hubungan yang positif antara dukungan sosial keluarga dengan status
identitas achieve pada remaja akhir.
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BAB III
METODE PENELITIAN
1. JENIS PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif korelasional. Penelitian
kuantitatif korelasional menggunakan data yang berbentuk angka yang di
analisis dengan teknik perhitungan statistik, bertujuan untuk menguji teori
secara objektif yaitu mengetahui hubungan antara variabel (Supratiknya, 2015).

2.

PENELITIAN
2.1. Variabel Bebas

: Dukungan sosial keluarga

2.2. Variabel Tergantung : Status Identitas Achieve

3. DEFINISI OPERASIONAL
3.1. Dukungan Sosial Keluarga
Dukungan sosial keluarga dalam penelitian ini adalah dukungan
sosial yang dirasakan subjek dan mencakup emosional, instrumental,
informasional, dan companionship (ketersediaan), yang diukur dengan
menggunakan skala dukungan sosial keluarga mengacu pada teori dukungan
sosial yang disusun oleh Sarafino (2008) yang disusun oleh peneliti.
Semakin tinggi skor yang didapatkan maka semakin tinggi pula dukungan
sosial keluarga yang dimiliki.

29
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3.2. Status Identitas Achieve
Status identitas remaja achieve dalam penelitian ini adalah sebuah
status dimana remaja berhasil bereksplorasi dengan potensi dirinya terus
menerus dan telah mampu berkomitmen pada satu hal, sesuai dengan tugas
perkembangannya yaitu identitas karir, seksual & hubungan, minat, dan
fisik, yang diukur dengan menggunakan skala status identitas achieve
mengacu pada teori Marcia (1984) yang disusun oleh peneliti. Semakin
tinggi skor yang didapatkan maka semakin tinggi pula kecenderungan status
identitas achieve yang tercapai.

4. SUBJEK PENELITIAN
Pada penelitian ini, populasi yang digunakan memiliki karakteristik siswa
SMA. Sampel merupakan sebagian dari populasi, yang memiliki kriteria yang
sama dengan populasi dan mampu mewakili populasi (Azwar, 2015). Subjek
dipilih menggunakan teknik pengambilan data dengan metode purposive
sampling. Teknik ini berfungsi untuk menentukan sampel berdasarkan individu
yang sesuai dengan kriteria sampel yang sudah ditentukan oleh peneliti. Kriteria
yang digunakan peneliti adalah siswa SMA (remaja akhir) yang berusia 16-18
tahun.

5. PENGUMPULAN DATA
Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan alat ukur berupa skala
untuk mengungkap data mengenai variabel yang diteliti. Skala pengukuran
yang dipakai dalam penelitian ini adalah skala Dukungan sosial keluarga dan
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Status identitas Achieve yang disusun peneliti dengan mengacu pada teori
dukungan sosial yang disusun oleh Sarafino (2008) dan teori status identitas
yang disusun oleh Marcia (1980).

6. ALAT PENGUMPULAN DATA
6.1. Skala Dukungan Sosial Keluarga
Domain Dukungan sosial keluarga terdiri dari dukungan berupa emosional,
instrumental, informasional, dan dukungan berupa ketersediaan
Alternatif jawaban pada skala pengukuran ini yaitu :
SS

: Sangat Setuju

S

: Setuju

TS

: Tidak Setuju

STS

: Sangat Tidak Setuju
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Blue print skala dukungan sosial keluarga sebelum uji coba dapat dilihat
pada tabel 1.
Tabel 1.
Blue Print Skala Dukungan Sosial Keluarga Sebelum Uji Coba

No
1
2
3
4

Dimensi
Dukungan
sosial
keluarga
Dukungan
emosional
Dukungan
instrumental
Dukungan
informasional
Dukungan
pendampingan

Aitem
jumlah

%

Favorable

Unfavorable

10

10

20

25%

10

10

20

25%

10

10

20

25%

10

10

20

25%

80

100

Total

Tabel pemberian skor skala dukungan sosial keluarga dapat dilihat di
Tabel 2.
Tabel 2.
Pemberian Skor Skala Dukungan sosial keluarga
Favorable

Unfavorable

Sangat Setuju

4

1

Setuju

3

2

Tidak Setuju

2

3

Sangat Tidak Setuju

1

4

Respon Pernyataan
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6.2. Skala Status Identitas Achieve
Status identitas achieve didasarkan pada krisis dan komitmen yang
dialami. Jika remaja sudah mencapai status identitas ini, artinya remaja
berhasil mencapai tahap tertinggi dari status identitas. Alternatif jawaban
pada skala pengukuran ini yaitu :
SS

: Sangat Setuju

S

: Setuju

TS

: Tidak Setuju

STS

: Sangat Tidak Setuju

Blue print skala status identitas achieve sebelum uji coba dapat dilihat
pada tabel 3.
Tabel 3.
Blue Print Skala Status identitas Achieve Sebelum Uji Coba
Domain
No

Status
Identitas

1

Aitem

Karir

Jumlah

%

favorable
8

8

25%

8

8

25%

Identitas
2

Hubungan dan
Identitas
Seksual

3

Minat

8

8

25%

4

Fisik

8

8

25%

Total

32

100%
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Tabel pemberian skor skala skala status identitas achieve dapat dilihat
di Tabel 4.
Tabel 4.
Pemberian Skor Skala Status Identitas Achieve
Respon Pernyataan

Favorable

Sangat Setuju

4

Setuju

3

Tidak Setuju

2

Sangat Tidak Setuju

1

7. UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS DATA
7.1.Uji Coba Skala
7.1.1. Uji Validitas Skala
Validitas merupakan sejauh mana bukti empiris atau teoritis
mendukung untuk membenarkan apakah penafsiran skor tes sesuai
dengan tujuan penggunaan tes (AERA, APA, & NCME, 1999,
dalam Supratiknya, 2014). Validitas merupakan syarat utama untuk
menentukan standar suatu tes, secara umum ada tiga jenis validitas,
yaitu isi, kontrak, dan kriteria (Periantalo, 2015). Validitas yang
digunakan dalam penelitian ini adalah validitas isi. Validitas isi
dapat diuji melalui analisis rasional oleh expert judgement (Azwar,
2015). Pengujian validitas isi alat tes dilakukan oleh dosen
pembimbing skripsi sebagai expert judgement.
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7.1.2. Seleksi Aitem
Seleksi aitem dilakukan untuk mengetahui daya diskriminasi
aitem pada skala Status Identitas (achieve identity status) dan skala
dukungan sosial keluarga. Daya diskriminasi aitem adalah seberapa
besar aitem membedakan individu yang memiliki atau tidak
memiliki atribut yang diukur.
Uji coba skala dilakukan pada hari Kamis, 8 Juni 2017.
Peneliti menyebarkan skala uji coba pada 103 siswa dan siswi SMA
di Ambarawa. Berikut hasil seleksi aitem dari dua variabel.
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7.1.2.1. Skala dukungan sosial keluarga
Pada dukungan sosial keluarga aitem yang digugurkan
dengan kriteria rit ≤ 0.25 sehingga diperoleh hasil sebagai berikut:
Tabel 5.
Distribusi aitem skala Dukungan sosial keluarga Setelah Seleksi
Aitem
No
1

Dimensi
Emosional

Nomor Aitem
Favorable
Unfavorable
1, (68)38, 45, 20,
24*, 63, 27, 6,
9, 10, 44, 70, 3

Jml
16

37*, 71, 72, 30,
75, 66*

2

3

Instrumental

Informasional

31*, 11, 17, 42,

22, 53, 29, 62,

41, 15, 5*, 57, 54,

16*, 74, 36, 35,

55

13*, 28

(64)33*, 49, 52,

34, 60, 21, 14,
40*, 4, 25, 2*,
58, 12

16

76, (80), 39, 65,

46, 26, 19, 69,

16

8, 79, 43, 32,

73, 51, 23, 47,

(56), 18

(59)(67)

37

33

77, 78, 7, 50, 61,
48
4

Total

Ketersediaan

16

64

keterangan
:
1. Aitem yang dicetak tebal dan diberi tanda bintang (*) adalah
aitem yang tidak lolos atau gugur
2. Aitem di dalam tanda kurung adalah nomor aitem yang
digugurkan untuk meratakan jumlah aitem tiap aspek.
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7.1.2.2. Skala Status Identitas Achieve
Pada skala status identitas aitem yang digugurkan dengan
kriteria rit ≤ 0.25 sehingga diperoleh hasil sebagai berikut:
Tabel 6.
Distribusi aitem skala Status Identitas Achieve Setelah Seleksi
Aitem
No

Dimensi

Nomor Aitem
Status identitas achieve

jml

1

Karir

1, 5, 8, 15, 16, 17, (21)(22)

6

2

6

3

Identitas Seksual 2, 12*, (14)20, 23, 29, 30, 32
&
Status
Hubungan
Kesukaan
3*, 4, 10, 18*, 24, 26, 28, 31

4

Fisik

6

Total

6, 7, (9)(11)13, 19, 25, 26

6

24

keterangan
:
1. Aitem yang dicetak tebal dan diberi tanda bintang (*) adalah
aitem yang tidak lolos atau gugur
2. Aitem di dalam tanda kurung adalah nomor aitem yang
digugurkan untuk meratakan jumlah aitem tiap aspek.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

38

7.2.Reliabilitas Alat Ukur Setelah Seleksi Aitem
7.2.1. Skala Dukungan sosial keluarga
Koefisien Alpha Cronbach yang dihitung menggunakan
program SPSS for windows versi 22.0 menghasilkan angka 0,955.
Artinya bahwa alat ukur Dukungan sosial keluarga yang digunakan
reliabel.

7.2.2. Skala Status identitas achieve
Koefisien Alpha Cronbach yang dihitung menggunakan
program SPSS for windows versi 22.0 menghasilkan angka 0,836.
Artinya bahwa alat ukur Status Identitas yang digunakan reliabel.

8. ANALISIS DATA
8.1. Uji Asumsi
8.1.1. Uji Normalitas
Uji normalitas digunakan untuk mengetahui distribusi normal data
variabel Dukungan sosial keluarga sebagai independen variabel. Jika taraf
signifikansi (p) ≥ 0,05. Jika taraf signifikansi ≤ 0,05, maka sebaran data
tidak berdistribusi normal (Santoso, 2010). Pada penelitian ini akan
menggunakan teknik Kolmogorof-Smirnov dalam program SPSS versi 22,
karena jumlah subjek lebih dari 50.
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8.1.2. Uji Linearitas
Uji linearitas digunakan untuk menyatakan bahwa seharusnya hubungan
yang dimiliki antara variabel independen dan variabel dependen bersifat
linier (Santoso, 2015). Sifat linier disini dapat diartikan hubungan yang
bersifat positif atau negatif. Uji lineriaritas adalah asumsi yang menyatakan
bahwa hubungan antar variabel yang hendak diuji itu mengikuti garis lurus
(Santoso, 2010). Uji linearitas penelitian yang dilakukan dengan
menggunakan test for linearity dalam SPSS for windows versi 22.0. Jika
nilai taraf signifikansi lebih kecil dari 0,05 (p<0,05) maka dapat dikatakan
linier, atau sebaliknya.

8.2.Uji Hipotesis
Pada penelitian ini akan menggunakan teknik korelasional. Korelasi
adalah teknik analisis yang melihat kecenderungan pola dalam satu variabel
berdasarkan kecenderungan pola dalam variabel yang lain (Santoso, 2010).
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. PELAKSANAAN

PENELITIAN

DAN

DESKRIPSI

SUBJEK

PENELITIAN
1.1.Pelaksanaan penelitian
Pengambilan data dilakukan pada tanggal 13 Juni 2017. Subjek
penelitian ini adalah siswa dan siswi SMA yang berusia antara 16-18
tahun. Peneliti menyebar 115 eksemplar skala kepada siswa dan siswi
SMA, skala yang kembali 100 eksemplar dan 15 eksemplar tidak
kembali. Dari 100 skala yang kembali, semua data dapat dianalisis.
1.2.Subjek penelitian
Subjek penelitian adalah siswa dan siswi SMA yang berusia antara
16-18 tahun. Subjek penelitian terdiri dari 67 siswi dan 37 siswa dengan
rentang usia 16-18 tahun.

2. HASIL PENELITIAN
2.1.Deskripsi Data Penelitian
Peneliti mendeskripsikan data penelitian dengan menggunakan nilai
rerata, median, modus, dan standar deviasi. Data penelitian ini dijelaskan
dan diolah menggunakan program SPSS for windows versi 22.0. Analisis
ini dilakukan untuk mengetahui kecenderungan skor variabel status
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identitas dan dukungan sosial keluarga dengan cara membandingkan nilai
empiris dengan nilai rerata teoritis dari masing-masing variabel. Data
tersebut dianalisis dengan menggunakan uji t untuk mengetahui
perbandingan nilai empiris dan nilai rerata teoritis setiap variabel. Analisis
ini digunakan untuk mengetahui signifikansi perbedaan nilai.
Tabel hasil Uji T variabel dukungan sosial keluarga dapat dilihat di
Tabel 7.
Tabel 7.
Uji T variabel Dukungan Sosial Keluarga
One sample test
Dukungan
sosial keluarga

.000

Hasil uji-t variabel

Signifikan

dukungan sosial keluarga dan

menunjukkan hasil yang signifikan yaitu 0,000 (p<0,05). Hasil
tersebut menunjukkan bahwa siswa SMA di Yogyakarta memiliki
tingkat dukungan sosial yang tinggi.
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Tabel hasil Uji T variabel status identitas Achieve dapat dilihat di Tabel 8.
Tabel 8.
Uji T variabel Status Identitas Achieve
One sample test
status identitas
achive

.000

Signifikan

Hasil uji-t variabel status identitas dan menunjukkan hasil
yang signifikan yaitu 0,000 (p<0,05). Hasil tersebut menunjukkan
bahwa siswa SMA di Yogyakarta memiliki nilai status identitas
achieve yang tinggi.

2.2.UJI ASUMSI
2.2.1. Uji normalitas
Uji normalitas digunakan untuk mengetahui distribusi normal data
variabel dukungan sosial keluarga sebagai independen variabel. Jika
taraf signifikansi (p) ≥ 0,05. Jika taraf signifikansi ≤ 0,05, maka sebaran
data tidak berdistribusi normal (Santoso, 2010). Uji normalitas ini
dilakukan dengan menggunakan uji One Sample Kolmogorov-Smirnov
test yang terdapat pada program SPSS for windows versi 22. Distribusi
data dinyatakan normal jika nilai p>0,05.
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Tabel hasil Uji normalitas Kolmogorof-Smirnov variabel status
identitas achieve dan dukungan sosial keluarga dapat dilihat di Tabel 9.

Tabel 9.
Uji Normalitas Kolmogorof-Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
StatusIdentitas_
Achieve
Socialsupport
Asymp. Sig. (2-tailed)
.061
.200

Hasil uji normalitas Kolmogorov-Smirnov menunjukkan angka
0,061 (p>0,05) pada variabel status identitas Achieve dan 0,200 (p>0,05)
pada variabel dukungan sosial keluarga. Kedua hal ini menunjukkan bahwa
sebaran datanya normal.

2.2.2. Uji Linearitas
Uji lineriaritas adalah asumsi yang menyatakan bahwa
hubungan antar variabel yang hendak diuji itu mengikuti garis lurus
(Santoso, 2010). Uji linearitas penelitian yang dilakukan dengan
menggunakan test for linearity dalam SPSS for windows versi 22.0.
Hubungan antar variabel dikatakan signifikan jika nilai taraf
signifikansi lebih kecil dari 0,05 (p<0,05). Apabila yang didapatkan
nilainya lebih dari 0,05 maka hubungan antar variabel dikatakan
tidak linear.
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Tabel hasil Uji Linearitas variabel status identitas achieve dan
dukungan sosial keluarga dapat dilihat di Tabel 10. dan Tabel 11.
Tabel 10.
Uji linearitas
Variabel
Status identitas achieve

+

P (2-tailed)

Keterangan

0,000

Linear

F

Sig.

32.023

.045

Dukungan sosial keluarga

Tabel 11.
Uji linearitas

Linearity

Tabel di atas menunjukkan taraf signifikansi lebih kecil dari
0,05 (p<0,05). Taraf signifikansi tersebut menunjukkan bahwa
hubungan antara status identitas dengan dukungan sosial keluarga
adalah linear.

2.3.UJI HIPOTESIS KORELASI
Tabel hasil Uji Korelasi Pearson variabel status identitas achieve
dan dukungan sosial keluarga dapat dilihat di Tabel 12.
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Tabel 12.
Uji Korelasi
Status
identitas
achieve
StatusIdentitas_
Achieve

Social support

Pearson
1
Correlation
Sig. (2-tailed)
N
100
Socialsupport
Pearson
.292**
Correlation
Sig. (2-tailed)
.003
N
100
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

.292**
.003
100
1
100

Hasil uji korelasi dinyatakan signifikan jika memiliki nilai p<0,05.
Berdasarkan hasil uji korelasi yang telah dilakukan didapatkan p=0,003
(p<0,005). Selanjutnya, didapatkan koefisien korelasi sebesar 0,292.
Dengan demikian, terdapat hubungan yang dan positif antara dukungan
sosial keluarga dan status identitas achieve. Maka, jika terjadi peningkatan
nilai pada salah satu variabel, variabel yang lainnya akan ikut meningkat,
dan sebaliknya.

3. PEMBAHASAN
Tujuan dilaksanakan penelitian ini adalah untuk melihat apakah
dukungan sosial berhubungan dengan status identitas achieve pada remaja di
Yogyakarta. Berdasarkan pengujian menggunakan uji korelasi Pearson’s,
hipotesis penelitian diterima. Hasil uji korelasi menunjukkan bahwa ada
hubungan positif antara dukungan sosial keluarga dan status identitas achieve.
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Hasil pengujian menunjukkan koefisien korelasi sebesar p=0,292. Maka, dapat
dikatakan jika terjadi peningkatan dukungan sosial keluarga, maka status
identitas achieve akan semakin tercapai. Jika terjadi penurunan dukungan sosial
keluarga, maka akan sulit mencapai Status identitas achieve .
Penelitian Schwartz dan Pantin (2005) menunjukkan bahwa 20%
hubungan dalam keluarga secara tidak langsung terlihat melalui identitas.
Penelitian Schwartz (2009) menemukan bahwa fungsi keluarga secara
signifikan mengubah identitas. Meeus (2005) menyatakan bahwa dukungan
keluarga berkorelasi tinggi dengan eksplorasi identitas, serta membantu remaja
berkomitmen atas pilihannya. Penelitian Bae (2007) mendukungnya dengan
temuan bahwa fungsi keluarga berkorelasi positif dengan perkembangan status
identitas remaja. Penelitian Yousefi (2012) juga menyatakan bahwa fungsi
keluarga berhubungan secara signifikan dengan status identitas.
Hasil penelitian ini menyatakan bahwa dukungan sosial keluarga
berhubungan sebesar 0,292 dengan status identitas achieve. Hal ini
menunjukkan masih ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi pencapaian
status identitas achieve pada remaja akhir. Ada beragam faktor yang
mempengaruhi identitas (Berk, 2012). Pertama, pada usia 16-18 tahun
dukungan dari keluarga mulai digantikan oleh dukungan dari teman. Pada usia
ini, ketika pertumbuhan psikologis remaja mulai matang, relasi dengan teman
semakin berkualitas. Teman memiliki kapasitas yang lebih besar untuk
memberikan dukungan emosional satu sama lain (Bokhorst, Sumter, &
Westenberg, 2009). Interaksi remaja dengan teman sebayanya di sekolah dan
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masyarakat mendorong remaja untuk bereksplorasi berbagai nilai dan peran
(Barber, dkk, 2005, dalam Berk, 2012). Mectis, Oosterwegel, & Vollbergh
(2002, dalam Berk, 2012) menyatakan bahwa remaja berusia 15 tahun yang
memiliki hubungan hangat dan saling percaya dengan teman sebayanya, akan
melibatkan diri dalam mengeksplorasi terkait permasalahan hubungan seperti
memikirkan kelebihan temannya atau pasangan hidup. Studi lain oleh Felsman
dan Blustein (1999, dalam Berk, 2012) mendukung bahwa keterikatan remaja
pada teman terbukti memprediksikan kemajuan dalam memilih karir. Adams
(1984, dalam Kroger, 2003) menemukan bahwa status identitas diffusion atau
kebingungan identitas pembentukannya banyak dipengaruhi oleh sebayanya,
lewat konformitas.
Kedua, perkembangan identitas juga dipengaruhi dari lingkungan
sekolahnya yang menawarkan banyak peluang eksplorasi (Berk, 2012).
Pengalaman yang diberikan sekolah diberikan melalui ekstrakulikuler untuk
membantu remaja bertanggung jawab, guru dalam mendorong siswa SES
rendah untuk tetap berusaha melanjutkan studi ke universitas, dan pelatihan
kejuruan untuk membantu remaja sebagai siswa menghadapi dunia kerja
(Coatsworth, dkk, 2005; McIntosh, Metz, & Youniss, 2005, dalam Berk, 2012).
Faktor selanjutnya menurut Santrock (2002) adalah faktor gender
seperti aspirasi bahwa laki-laki berorientasi terhadap karir dan komitmen
ideologis, sedangkan perempuan berorientasi pada pernikahan dan pengasuhan.
Tugas eksplorasi pada perempuan lebih kompleks, kaum perempuan dapat
mencoba membangun identitas dalam bidang yang lebih banyak daripada laki-
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laki (Santrock, 2002). Pilihan-pilihan bagi perempuan menjadi lebih banyak,
sehingga memunculkan kebingungan dan pertentangan bagi perempuan yang
berharap mampu mengintegrasikan peran keluarga dan karir (Archer,
1989,1992; Archer & Waterman, 1994; Giligan, 1990, dalam Santrock, 2002).
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
1. KESIMPULAN
Hipotesis diterima yaitu terdapat hubungan yang positif antara
dukungan sosial keluarga dengan status identitas achieve. Maka, jika terjadi
peningkatan nilai pada salah satu variabel, variabel yang lainnya akan ikut
meningkat, dan jika terjadi penurunan nilai pada salah satu variabel, maka
variabel lainnya akan ikut menurun.

2. KETERBATASAN PENELITIAN
Keterbatasan dari penelitian ini adalah hanya meneliti mengenai
dukungan sosial dari keluarga, melihat bahwa ada beberapa faktor yang
mempengaruhi perkembangan identitas seperti dukungan dari teman sebaya
ataupun lingkungan sekolahnya.

3.

SARAN
3.1. Bagi Remaja
Remaja diharapkan mampu mencapai status identitas achieve sebagai
identitas yang seharusnya mampu tercapai di usia 16-18 tahun, tanpa terlalu
tergantung dengan dukungan yang diberikan oleh keluarga atau dari
dukungan pihak yang lain.
49
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Remaja juga diharapkan dapat lebih aktif dan terbuka akan setiap
kesempatan yang diberikan sekolah atau orangtua untuk mencapai peranperan sosial, agar remaja belajar menghadapi banyak permasalahan sosial.

3.2. Bagi Peneliti Selanjutnya
Peneliti selanjutnya dapat menambahkan domain identitas diri yang lain
sebagai variabel penelitian. Selain itu peneliti juga dapat meneliti remaja
akhir yang sudah menghadapi dunia perkuliahan. Peneliti juga diharapkan
lebih memperhatikan keseimbangan jumlah gender dan umur subjek yang
diteliti.
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LAMPIRAN 1.
Data Deskripsi Subjek Penelitian
Deskripsi Jenis Kelamin
Jenis Kelamin

Jumlah

Persentase

Laki-laki

37

37%

Perempuan

63

63%

Total

100%

Deskripsi usia
Usia

Jumlah

Persentase

15 tahun

12

12%

16 tahun

46

46%

17 tahun

28

28%

18 tahun

14

14%

Total

100%

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

53

LAMPIRAN 2.
SKALA UJI COBA
SKALA PENELITIAN

Adininta Margaretha Ginting
139114037

FAKULTAS PSIKOLOGI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA YOGYAKARTA
2017
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PENGANTAR

Dengan hormat,
Saya Adininta Margaretha Ginting, mahasiswa semester 8 di Fakultas Psikologi
Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
Saat ini saya sedang melakukan penelitian untuk keperluan skripsi. Oleh karena itu,
saya memohon bantuan dan kesediaan Saudara/i untuk mengisi skala yang
diberikan kepada Saudara/i dengan jujur sesuai dengan keadaan diri Saudara/i
masing-masing. Jangan lupa membaca petunjuk pengisian skala sebelum mulai
mengerjakan.
Kerahasiaan jawaban dan data diri Saudara/i dijamin dan dilindungi oleh
kode etik Psikologi.
Atas bantuan yang Saudara/i berikan, saya mengucapkan terima kasih.

Hormat saya,
Peneliti

Adininta Margaretha Ginting
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Kelas

:

Sekolah
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Yogyakarta, Juni 2017

(Responden)
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PETUNJUK PENGISIAN
SKALA A
Skala ini merupakan skala yang mengukur kondisi kogntif dan fisik seseorang
dalam situasi ujian. Skala ini terdiri dari pernyataan-pernyataan yang mungkin sesuai
dengan pengalaman Saudara/i dalam situasi yang berhubungan dengan ujian. Terdapat 4
(empat) pilihan jawaban yang disediakan untuk setiap pernyataan, yaitu:

SS

= SANGAT SETUJU

S

= SETUJU

TS

= TIDAK SETUJU

STS

= SANGAT TIDAK SETUJU

Berikan jawaban yang paling sesuai dengan keadaan Saudara/i dengan cara
memberikan tanda silang (X) pada kolom yang sesuai dengan pengalaman Saudara/i yang
berhubungan dengan situasi ujian. Tidak ada jawaban yang benar atau salah karena
jawaban yang Saudara/i berikan merupakan keadaan yang sesuai dengan diri Saudara/i
sesungguhnya.
Jika saudara/i ingin mengganti jawaban dengan jawaban yang lebih sesuai dengan
keadaan Saudara/i, silahkan memberikan tanda sama dengan (=) pada jawaban yang
dirasa kurang sesuai dan berikan tanda silang (X) pada jawaban yang dirasa lebih sesuai.
Jangan sampai ada nomor yang terlewatkan. Periksa kembali jawaban
Saudara/i setelah selesai mengerjakan.
Selamat Mengerjakan
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No
1

Pernyataan
Keluarga menyayangi saya apa adanya
Keluarga memberi masukan yang membuat saya

2
pesimis
3

Keluarga memahami permasalahan saya

4

Keluarga memberi informasi yang tidak berguna
Keluarga melatih untuk mengelola keuangan

5
saya sendiri
6

Keluarga mengacuhkan saya
Keluarga menjawab dan menjelaskan

7
kebingungan saya
8

Keluarga menemani saya beraktivitas

9

Keluarga membantu mengurangi kesedihan saya

10

Keluarga mendukung setiap usaha saya

11

Keluarga memenuhi kebutuhan sekolah saya

12

Keluarga menghina keputusan saya
Keluarga terlambat dalam membayar uang

13
sekolah saya
14

Keluarga menolak berdiskusi bersama saya

15

Keluarga memperhatikan prestasi saya

16

Keluarga meminta uang tabungan saya

17

Keluarga memenuhi kebutuhan materi saya

18

Keluarga menerima keadaan saya apa adanya

19

Keluarga membiarkan saya pergi sendiri

20

Keluarga membuat saya optimis

SS

S

TS

STS
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No

Pernyataan
Keluarga mengabaikan saya dalam memilih

21
jurusan
22

Keluarga meminta uang saku kepada saya

23

Keluarga mengacuhkan kesulitan saya

24

Keluarga menyayangi saya dengan syarat

25

Keluarga membiarkan kebingungan saya
Keluarga sibuk dengan urusannya masing-

26
masing
27

Keluarga melawan keberadaan saya

28

Keluarga meminta hadiah dari saya

29

Keluarga menghabiskan kebutuhan materi saya

30

Keluarga mengabaikan kesulitan saya
Keluarga memberikan uang saku yang cukup

31
kepada saya
32

Keluarga bersama saya dalam keadaan apapun

Keluarga membantu memilih sekolah yang saya
33
inginkan

Keluarga mengabaikan saya dalam menjalani
34
aktivitas sekolah
Keluarga mengacuhkan hal-hal yang saya
35
butuhkan
Keluarga meremehkan kemampuan saya
36
mengelola keuangan

SS

S

TS

STS
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No
37

Pernyataan
Keluarga membuat saya pesimis
Keluarga mendorong saya untuk menjadi lebih

38
baik
39

Keluarga sering berpergian bersama saya

40

Keluarga meremehkan keputusan saya

41

Keluarga memberikan tabungan untuk saya

42

Keluarga membantu kebutuhan uang saya

43

Keluarga menemani saya menghadapi kesulitan

44

Keluarga membantu mengatasi kesulitan saya

45

Keluarga mendukung saya

46

Keluarga menolak menolong saya

47

Keluarga menolak keadaan saya

48

Keluarga memberi masukan pada keputusan saya

49

Keluarga membantu saya memilih jurusan
keluarga memberi masukan yang membuat saya

50
optimis
51

Keluarga hadir untuk menyusahkan hidup saya

52

Keluarga sering berdiskusi bersama saya

53

Keluarga menghabiskan kebutuhan sekolah saya
Keluarga membayar uang sekolah saya dengan

54
tepat waktu

55

Keluarga memberi hadiah untuk saya

56

Keluarga menemani saya mengerjakan tugas

SS

S

TS

STS
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No

Pernyataan

57

Keluarga membantu membelikan kebutuhan saya

58

Keluarga memberi saya kritik yang menjatuhkan

59

Keluarga mengganggu saya mengerjakan tugas
Keluarga mengabaikan saya dalam memilih

60
sekolah
61

Keluarga memberi saya kritik yang membangun

62

Keluarga mengabaikan kebutuhan uang saya

63

Keluarga mencintai saya dengan syarat
Keluarga mengarahkan saya dalam menjalani

64
sekolah
65

Keluarga selalu hadir tanpa saya minta

66

Keluarga salah memahami permasalahan saya

67

Keluarga menerima keadaan saya dengan syarat

68

Keluarga mencintai saya apa adanya

69

Keluarga meninggalkan saya

70

Keluarga selalu memperhatikan saya

71

Keluarga menambah kesedihan saya
Keluarga menolak setiap usaha yang saya

72
lakukan
73

Keluarga menolak beraktivitas bersama saya

74

Keluarga mengabaikan prestasi saya

75

Keluarga selalu mengabaikan saya

76

Keluarga hadir untuk menolong saya

SS

S

TS

STS
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No

Pernyataan

77

Keluarga membantu saya membuat keputusan

78

Keluarga memberi informasi yang saya butuhkan

79

Keluarga hadir untuk membuat saya bahagia

80

Keluarga meluangkan waktunya untuk saya

SS

S

TS

STS

Periksa kembali jawaban Saudara/i. Jangan sampai ada yang terlewatkan!
Terima kasih
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PETUNJUK PENGISIAN
SKALA B
Skala ini merupakan skala yang mengukur kondisi kogntif dan fisik seseorang
dalam situasi ujian. Skala ini terdiri dari pernyataan-pernyataan yang mungkin sesuai
dengan pengalaman Saudara/i dalam situasi yang berhubungan dengan ujian. Terdapat 4
(empat) pilihan jawaban yang disediakan untuk setiap pernyataan, yaitu:

SS

= SANGAT SETUJU

S

= SETUJU

TS

= TIDAK SETUJU

STS

= SANGAT TIDAK SETUJU

Berikan jawaban yang paling sesuai dengan keadaan Saudara/i dengan cara
memberikan tanda silang (X) pada kolom yang sesuai dengan pengalaman Saudara/i yang
berhubungan dengan situasi ujian. Tidak ada jawaban yang benar atau salah karena
jawaban yang Saudara/i berikan merupakan keadaan yang sesuai dengan diri Saudara/i
sesungguhnya.
Jika saudara/i ingin mengganti jawaban dengan jawaban yang lebih sesuai dengan
keadaan Saudara/i, silahkan memberikan tanda sama dengan (=) pada jawaban yang
dirasa kurang sesuai dan berikan tanda silang (X) pada jawaban yang dirasa lebih sesuai.
Jangan sampai ada nomor yang terlewatkan. Periksa kembali jawaban
Saudara/i setelah selesai mengerjakan.
Selamat Mengerjakan
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No
1

Pernyataan
Saya yakin dengan pilihan karir saya
sekarang

2

Saya serius dalam menjalin hubungan
romantis

3

Saya sudah memilih bidang kesukaan saya
(contoh: olahraga, musik, hobi)

4

Saya menekuni kesukaan saya

5

Saya yakin dengan jurusan saya sekarang

6

Saya mengenal kebutuhan tubuh saya
(vitamin, perawatan, dsb)

7

Saya mengenali gambaran tubuh saya

8

Saya mempersiapkan pilihan karir saya

9

Saya merawat tubuh saya

10

Saya yakin kesukaan saya sesuai gambaran
diri saya

11

Saya tahu keunikan dari tubuh saya

12

Saya sudah memutuskan untuk menikah atau
tidak

13

Saya menerima kelebihan dan kekurangan
tubuh saya

14

Saya yakin saya menyukai sesama/lawan
jenis

SS

S

TS

STS
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15

Saya yakin dengan pilihan pekerjaan saya

16

Saya mempunyai cita-cita yang konsisten

17

Saya yakin mempersiapkan pekerjaan impian
saya

18

Saya enggan mengikuti kesukaan orang lain

19

Saya menerima wajah saya apa adanya

20

Saya mengenali perilaku saya ketika bersama
orang yang saya suka

21

Saya mengetahui pekerjaan dari jurusan saya

22

Saya tertarik dengan pilihan pekerjaan saya
sekarang

23

Saya memahami tugas laki-laki dan
perempuan

24

Saya konsisten pada kesukaan saya

25

Saya puas dengan keadaan tubuh saya

26

Saya merawat wajah saya

26

Saya mempersiapkan kebutuhan dari
kesukaan saya

28

Saya setia pada kesukaan saya

29

Saya sudah tahu gaya berkencan saya

30

Saya setia pada pasangan

31

Saya berkreasi pada kesukaan saya

32

Saya mengenali sifat orang yang saya cintai
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Periksa kembali jawaban Saudara/i. Jangan sampai ada yang terlewatkan!
Terimakasih
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LAMPIRAN 2.
RELIABILITAS SKALA DAN AITEM UJI COBA

Skala Status Identitas Achieve
a. Sebelum Seleksi Aitem
Case Processing Summary
N
Cases

Valid

%
102

100.0

0

.0

102

100.0

Excludeda
Total

a. Listwise deletion based on all variables in the
procedure.

Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha

N of Items
.878

-

32

Status Achieve
Item-Total Statistics
Scale Mean if

Scale Variance

Corrected Item-

Cronbach's Alpha

Item Deleted

if Item Deleted

Total Correlation

if Item Deleted

As18

442.9804

98.673

-0.112

0.885

As3

430.1765

95.592

0.137

0.88

As12

431.0392

93.919

0.198

0.88
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As14

430.5784

93.098

0.245

0.879

As4

430.3922

94.577

0.252

0.878

As32

430.7843

93.201

0.276

0.878

as2

430.7549

93.514

0.281

0.877

As29

443.049

93.354

0.298

0.877

As20

430.8137

92.49

0.328

0.877

As6

430.4902

93.678

0.339

0.876

As9

430.3726

92.672

0.353

0.876

As26

430.7353

92.771

0.377

0.875

As21

430.7843

91.973

0.402

0.875

As11

430.8431

92.054

0.408

0.875

As30

430.4412

91.972

0.409

0.875

As5

430.4412

90.843

0.419

0.874

As22

430.549

92.052

0.427

0.874

As23

430.5294

91.677

0.448

0.874

As31

430.7255

91.785

0.454

0.874

As8

430.4118

91.67

0.458

0.874

As13

430.2451

91.019

0.48

0.873

As25

430.5686

89.772

0.504

0.872

As16

430.4804

89.797

0.506

0.872

As17

430.3235

90.34

0.514

0.872

As7

430.6177

90.991

0.521

0.872
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As19

442.3333

89.551

0.531

0.872

as1

430.3039

91.402

0.533

0.872

As24

430.4118

90.106

0.562

0.871

As26

430.5392

90.409

0.577

0.871

As10

430.4902

89.975

0.598

0.871

As28

430.5

89.738

0.608

0.87

As15

430.4412

89.239

0.666

0.869

b. Reliabilitas Skala Setelah Seleksi Aitem
Reliability Statistics
Cronbach's
N of Items

Alpha
.836

24

Skala Dukungan Sosial Keluarga
a. Sebelum Seleksi Aitem
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha Based on
Cronbach's

Standardized

Alpha

Items
.944

N of Items
.961

80

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

69

Item-Total Statistics
Scale Mean if

Scale Variance

Corrected Item-

Cronbach's Alpha

Item Deleted

if Item Deleted

Total Correlation

if Item Deleted

up2

255.4412

705.219

0.059

0.945

p33

254.7451

687.499

0.083

0.955

up16

254.6765

703.785

0.129

0.945

up66

255.1961

704.318

0.138

0.944

up40

254.7647

687.469

0.153

0.949

up37

254.7941

702.442

0.162

0.944

up13

255.4706

700.984

0.203

0.944

p5

254.8922

698.731

0.255

0.944

up28

254.7255

701.171

0.265

0.944

p31

254.8824

702.164

0.275

0.944

up22

254.5588

701.18

0.277

0.944

up53

254.6667

700.363

0.278

0.944

up24

254.8137

699.381

0.293

0.944

up63

254.7255

699.528

0.301

0.944

up19

255.3922

694.142

0.31

0.944

up21

255.1078

698.553

0.337

0.944

up29

254.7157

698.582

0.341

0.944

p55

255.2451

696.999

0.357

0.944

p64

254.8922

698.077

0.365

0.944
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p41

255.2843

695.849

0.378

0.944

up4

254.6176

694.12

0.392

0.944

p20

254.7255

694.142

0.398

0.944

up59

254.7549

692.682

0.4

0.944

p54

255.2647

691.068

0.402

0.944

p49

255.2157

695.042

0.406

0.944

p56

255.5882

692.997

0.422

0.943

up67

254.6961

694.412

0.436

0.943

p50

254.7353

694.137

0.45

0.943

p7

255.1078

695.206

0.475

0.943

p8

255.4804

689.183

0.476

0.943

p80

254.9314

687.431

0.479

0.943

p32

254.7451

689.796

0.481

0.943

p78

255.0196

693.901

0.485

0.943

p11

254.5098

694.015

0.486

0.943

up60

254.7549

692.543

0.49

0.943

up73

254.8725

693.617

0.491

0.943

up35

254.8725

692.211

0.495

0.943

p79

254.7451

686.746

0.498

0.943

p17

254.9314

692.837

0.499

0.943

up51

254.549

690.468

0.502

0.943

p68

254.6078

689.825

0.508

0.943
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up27

254.6863

692.396

0.509

0.943

up58

254.6373

691.006

0.509

0.943

p42

254.8725

693.479

0.511

0.943

p39

255.3235

688.063

0.513

0.943

up69

254.549

690.943

0.523

0.943

p3

255.1961

691.763

0.527

0.943

up72

254.7843

693.814

0.532

0.943

up62

254.8431

693.341

0.536

0.943

p57

254.9706

690.405

0.539

0.943

p1

254.4804

692.292

0.548

0.943

up36

254.9902

686.762

0.556

0.943

up12

254.5784

690.484

0.563

0.943

up71

254.7157

689.79

0.565

0.943

p18

254.5686

690.703

0.572

0.943

p15

254.6667

688.125

0.581

0.943

up47

254.549

691.399

0.585

0.943

up75

254.6961

687.996

0.588

0.943

up6

254.6275

688.038

0.594

0.943

p38

254.4902

689.183

0.597

0.943

p76

254.8431

688.906

0.597

0.943

p45

254.598

692.065

0.599

0.943

p52

255.2059

685.908

0.6

0.943
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p65

255

686.396

0.604

0.943

up14

254.8137

689.302

0.605

0.943

up23

254.9412

686.987

0.61

0.943

p9

255.0882

688.854

0.617

0.943

up46

254.6471

689.716

0.622

0.943

up34

254.9608

688.711

0.63

0.943

p48

254.9314

690.916

0.632

0.943

p61

254.7059

688.903

0.639

0.943

up26

255.1471

681.453

0.642

0.943

p44

254.9216

686.014

0.642

0.943

p77

254.9804

689.029

0.651

0.943

p10

254.6863

684.198

0.666

0.943

up25

254.951

689.057

0.668

0.943

p43

254.8922

687.701

0.674

0.943

up74

254.7255

686.201

0.675

0.943

up30

254.9216

688.093

0.68

0.943

p70

254.8431

678.114

0.768

0.942

b. Setelah Seleksi Aitem
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha

N of Items
.955

64

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

73

LAMPIRAN 3.
SKALA PENELITIAN
SKALA PENELITIAN

Adininta Margaretha Ginting
139114037

FAKULTAS PSIKOLOGI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA YOGYAKARTA
2017
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PENGANTAR

Dengan hormat,
Saya Adininta Margaretha Ginting, mahasiswa semester 8 di Fakultas Psikologi
Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
Saat ini saya sedang melakukan penelitian untuk keperluan skripsi. Oleh karena itu, saya
memohon bantuan dan kesediaan Saudara/i untuk mengisi skala yang diberikan kepada
Saudara/i dengan jujur sesuai dengan keadaan diri Saudara/i masing-masing. Jangan
lupa membaca petunjuk pengisian skala sebelum mulai mengerjakan.
Kerahasiaan jawaban dan data diri Saudara/i dijamin dan dilindungi oleh kode etik
Psikologi.
Atas bantuan yang Saudara/i berikan, saya mengucapkan terima kasih.

Hormat saya,
Peneliti

Adininta Margaretha Ginting
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LEMBAR IDENTITAS

Inisial

:

Jenis Kelamin

:

Usia

:

Kelas

:

Sekolah

:

Yogyakarta, Juni 2017

(Responden)
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PETUNJUK PENGISIAN
SKALA A
Skala ini merupakan skala yang mengukur kondisi kogntif dan fisik seseorang
dalam situasi ujian. Skala ini terdiri dari pernyataan-pernyataan yang mungkin sesuai
dengan pengalaman Saudara/i dalam situasi yang berhubungan dengan ujian. Terdapat 4
(empat) pilihan jawaban yang disediakan untuk setiap pernyataan, yaitu:

SS

= SANGAT SETUJU

S

= SETUJU

TS

= TIDAK SETUJU

STS

= SANGAT TIDAK SETUJU

Berikan jawaban yang paling sesuai dengan keadaan Saudara/i dengan cara
memberikan tanda silang (X) pada kolom yang sesuai dengan pengalaman Saudara/i yang
berhubungan dengan situasi ujian. Tidak ada jawaban yang benar atau salah karena
jawaban yang Saudara/i berikan merupakan keadaan yang sesuai dengan diri Saudara/i
sesungguhnya.
Jika saudara/i ingin mengganti jawaban dengan jawaban yang lebih sesuai dengan
keadaan Saudara/i, silahkan memberikan tanda sama dengan (=) pada jawaban yang
dirasa kurang sesuai dan berikan tanda silang (X) pada jawaban yang dirasa lebih sesuai.
Jangan sampai ada nomor yang terlewatkan. Periksa kembali jawaban
Saudara/i setelah selesai mengerjakan.
Selamat Mengerjakan
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No

Pernyataan

1

Keluarga menyayangi saya apa adanya

2

Keluarga memahami permasalahan saya

3

Keluarga memberi informasi yang tidak berguna

4

Keluarga mengacuhkan saya
Keluarga menjawab dan menjelaskan kebingungan

5
saya
6

Keluarga menemani saya beraktivitas

7

Keluarga membantu mengurangi kesedihan saya

8

Keluarga mendukung setiap usaha saya

9

Keluarga memenuhi kebutuhan sekolah saya

10

Keluarga menghina keputusan saya

11

Keluarga menolak berdiskusi bersama saya

12

Keluarga memperhatikan prestasi saya

13

Keluarga memenuhi kebutuhan materi saya

14

Keluarga menerima keadaan saya apa adanya

15

Keluarga membiarkan saya pergi sendiri

16

Keluarga membuat saya optimis
Keluarga mengabaikan saya dalam memilih

17
jurusan
18

Keluarga meminta uang saku kepada saya

19

Keluarga mengacuhkan kesulitan saya

20

Keluarga membiarkan kebingungan saya

21

Keluarga sibuk dengan urusannya masing-masing

SS

S

TS

STS
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No

Pernyataan

22

Keluarga melawan keberadaan saya

23

Keluarga meminta hadiah dari saya

24

Keluarga menghabiskan kebutuhan materi saya

25

Keluarga mengabaikan kesulitan saya

26

Keluarga bersama saya dalam keadaan apapun
Keluarga mengabaikan saya dalam menjalani

27
aktivitas sekolah
Keluarga mengacuhkan hal-hal yang saya
28
butuhkan
Keluarga meremehkan kemampuan saya
29
mengelola keuangan
Keluarga mendorong saya untuk menjadi lebih
30
baik
31

Keluarga sering berpergian bersama saya

32

Keluarga memberikan tabungan untuk saya

33

Keluarga membantu kebutuhan uang saya

34

Keluarga menemani saya menghadapi kesulitan

35

Keluarga membantu mengatasi kesulitan saya

36

Keluarga mendukung saya

37

Keluarga menolak menolong saya

38

Keluarga menolak keadaan saya

39

Keluarga memberi masukan pada keputusan saya

SS

S

TS

STS
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No

40

Pernyataan

Keluarga membantu saya memilih jurusan
keluarga memberi masukan yang membuat saya

41
optimis
42

Keluarga hadir untuk menyusahkan hidup saya

43

Keluarga sering berdiskusi bersama saya

44

Keluarga menghabiskan kebutuhan sekolah saya
Keluarga membayar uang sekolah saya dengan

45
tepat waktu
46

Keluarga memberi hadiah untuk saya

47

Keluarga menemani saya mengerjakan tugas

48

Keluarga membantu membelikan kebutuhan saya

49

Keluarga memberi saya kritik yang menjatuhkan

50

Keluarga mengganggu saya mengerjakan tugas
Keluarga mengabaikan saya dalam memilih

51
sekolah
52

Keluarga memberi saya kritik yang membangun

53

Keluarga mengabaikan kebutuhan uang saya

54

Keluarga mencintai saya dengan syarat
Keluarga mengarahkan saya dalam menjalani

55
sekolah
56

Keluarga selalu hadir tanpa saya minta

57

Keluarga menerima keadaan saya dengan syarat

SS

S

TS

STS
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No

Pernyataan

58

Keluarga mencintai saya apa adanya

59

Keluarga meninggalkan saya

60

Keluarga selalu memperhatikan saya

61

Keluarga menambah kesedihan saya

62

Keluarga menolak setiap usaha yang saya lakukan

63

Keluarga menolak beraktivitas bersama saya

64

Keluarga mengabaikan prestasi saya

65

Keluarga selalu mengabaikan saya

66

Keluarga hadir untuk menolong saya

67

Keluarga membantu saya membuat keputusan

68

Keluarga memberi informasi yang saya butuhkan

69

Keluarga hadir untuk membuat saya bahagia

70

Keluarga meluangkan waktunya untuk saya

SS

S

TS

STS

Periksa kembali jawaban Saudara/i. Jangan sampai ada yang terlewatkan!
Terima kasih
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PETUNJUK PENGISIAN
SKALA B
Skala ini merupakan skala yang mengukur kondisi kogntif dan fisik seseorang
dalam situasi ujian. Skala ini terdiri dari pernyataan-pernyataan yang mungkin sesuai
dengan pengalaman Saudara/i dalam situasi yang berhubungan dengan ujian. Terdapat 4
(empat) pilihan jawaban yang disediakan untuk setiap pernyataan, yaitu:

SS

= SANGAT SETUJU

S

= SETUJU

TS

= TIDAK SETUJU

STS

= SANGAT TIDAK SETUJU

Berikan jawaban yang paling sesuai dengan keadaan Saudara/i dengan cara
memberikan tanda silang (X) pada kolom yang sesuai dengan pengalaman Saudara/i yang
berhubungan dengan situasi ujian. Tidak ada jawaban yang benar atau salah karena
jawaban yang Saudara/i berikan merupakan keadaan yang sesuai dengan diri Saudara/i
sesungguhnya.
Jika saudara/i ingin mengganti jawaban dengan jawaban yang lebih sesuai dengan
keadaan Saudara/i, silahkan memberikan tanda sama dengan (=) pada jawaban yang
dirasa kurang sesuai dan berikan tanda silang (X) pada jawaban yang dirasa lebih sesuai.
Jangan sampai ada nomor yang terlewatkan. Periksa kembali jawaban
Saudara/i setelah selesai mengerjakan.
Selamat Mengerjakan
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No
1

Pernyataan
Saya yakin dengan pilihan karir saya
sekarang

2

Saya serius dalam menjalin hubungan
romantis

3

Saya menekuni kesukaan saya

4

Saya yakin dengan jurusan saya sekarang

5

Saya mengenal kebutuhan tubuh saya
(vitamin, perawatan, dsb)

6

Saya mengenali gambaran tubuh saya

7

Saya mempersiapkan pilihan karir saya

8

Saya yakin kesukaan saya sesuai gambaran
diri saya

9

Saya menerima kelebihan dan kekurangan
tubuh saya

10

Saya yakin dengan pilihan pekerjaan saya

11

Saya mempunyai cita-cita yang konsisten

12

Saya yakin mempersiapkan pekerjaan impian
saya

13

Saya menerima wajah saya apa adanya

14

Saya mengenali perilaku saya ketika bersama
orang yang saya suka

SS

S

TS

STS
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15

Saya memahami tugas laki-laki dan
perempuan

16

Saya konsisten pada kesukaan saya

17

Saya puas dengan keadaan tubuh saya

18

Saya merawat wajah saya

19

Saya mempersiapkan kebutuhan dari
kesukaan saya

20

Saya setia pada kesukaan saya

21

Saya sudah tahu gaya berkencan saya

22

Saya setia pada pasangan

23

Saya berkreasi pada kesukaan saya

24

Saya mengenali sifat orang yang saya cintai

Periksa kembali jawaban Saudara/i. Jangan sampai ada yang terlewatkan!
Terimakasih
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LAMPIRAN 4.
UJI-T DATA PENELITIAN
1. UJI-T VARIABEL STATUS IDENTITAS ACHIEVE
One-Sample Test

T
StatusIdentit
as_Achieve

95% Confidence
Interval of the
Sig. (2Difference
Mean
df tailed) Difference Lower Upper

101.954 99

.000

89.610

87.87

91.35

2. UJI-T VARIABEL DUKUNGAN SOSIAL KELUARGA

One-Sample Test
Test Value = 0
95% Confidence
Interval of the
Mean
t

df

Sig. (2-tailed)

Difference

Difference
Lower

Upper

dukungan sosial
90.644
keluarga

99

.000

232.650

227.56

237.74
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LAMPIRAN 5.
UJI ASUMSI

1. UJI NORMALITAS
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
StatusIdentitas_
Achieve
Socialsupport
Asymp. Sig. (2-tailed)
.061
.200

2. UJI LINEARITAS
ANOVA Table
Sum of
Squares
Status

Between

(Combined)

65859.127

identitas*

Groups

Linearity

13529.657

dukungan

Deviation

sosial

from

keluarga

Linearity

Mean
df

Square

62

F

Sig.

1062.244

2.514

.002

1 13529.657

32.023

.000

2.030

.011

52329.469

61

857.860

Within Groups

15632.583

37

422.502

Total

81491.710

99
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LAMPIRAN 6.
HASIL ANALISA KORELASI PEARSON

Status
identitas
achieve
StatusIdentitas_
Achieve

Social support

Pearson
1
Correlation
Sig. (2-tailed)
N
100
Socialsupport
Pearson
.292**
Correlation
Sig. (2-tailed)
.003
N
100
**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).

.292**
.003
100
1
100

