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ABSTRAK 

 

Hubungan antara kepercayaan Diri dan Dukungan Keluarga 

dengan Kemandirian Remaja 

 

Oleh :  

Galuh Widya Ningtias 

 

Kemandirian merupakan suatu sikap atau kemampuan 

seseorang untuk tidak bergantung kepada orang lain dan dapat 

bertanggung jawab atas apa yang telah dilalukannya. Kemandirian 

menjadi suatu hal yang sangat penting untuk dimiliki dalam 

perkembangan remaja, namun tantangan yang dihadapi pada saat ini 

adalah krisisnya kemandirian pada diri remaja. Faktor-faktor yang 

diduga dapat mempengaruhi kemandirian adalah kepercayaan diri dan 

dukungan keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

hubungan antara kepercayaan diri dan dukungan keluarga dengan 

kemandirian remaja. Adapun hipotesis dalam penelitian ini yaitu ada 

hubungan antara kepercayaan diri dan dukungan keluarga dengan 

kemandirian remaja, ada hubungan antara kepercayaan diri dengan 

kemandirian remaja, serta ada hubungan antara dukungan keluarga 

dengan kemandirian remaja. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa/i kelas VIII 

SMP N 1 Sumberejo yang berjumlah 200 orang. Peneliti 

menggunakan metode kuantitatif dengan teknik pengambilan sampel 

yaitu proportional random sampling. Dimana didapatkan sampel 

sebanyak 100 orang dari total 50% jumlah populasi. Teknik 

pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan skala 

kemandirian (α = 0,914), skala kepercayaan diri (α = 0,923), dan skala 

dukungan keluarga (α = 0,948). Teknik analisis yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah teknik analisis regresi berganda dengan bantuan 

program SPSS 26.0 for windows. Hasil penelitian menunjukkan R = 

0,622 dan nilai F = 30,670 dengan signifikansi p < 0,01 hal ini 

menunjukkan bahwa ada hubungan yang positif dan signifikan antara 

kepercayaan diri dan dukungan keluarga dengan kemandirian remaja, 

dan didapatkan sumbangan efektif sebesar 38,7%. Hasil analisis data 

penelitian menunjukkan nilai koefesien korelasi (rx1-y) = 0,476 dan p 

< 0,01 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kepercayaan diri 

memiliki hubungan yang positif dan signifikan dengan kemandirian 

dan mendapat sumbangan efektif sebesar 9,7%. Untuk perolehan nilai 

(rx2-y) = 0,599 dan p < 0,01 yag menunjukkan bahwa ada hubungan 
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yang positif dan signifikan antara variabel dukungan keluarga dengan 

kemandirian dan mendapat sumbangan efektif sebesar 28,9%. 

 

Kata Kunci : Kemandirian, Kepercayaan Diri, Dukungan Keluarga 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

 

Transliterasi Arab-Latin digunakan sebagai pedoman yang mengacu 

pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 

0543b/U/1987, sebagai berikut : 

1. Konsonan  

Ara

b 

Lati

n 

Ara

b 

Lati

n 

Ara

b 

Latin Ara

b 

Latin 

 M م Zh ظ DZ ذ A ا

Kom)„ ع R س B ب

a 

terbali

k 

di atas) 

 N ن

 W و Z ش T ت

 H ه Gh غ S ض Ts ث

  F ف Sy ش J ج

 ع

 

(Apostrof, 

tetapi tidak 

dilambangka

n 

apabila 

terletak di 

awal kata) 

 Q ق Sh ص H ح

 K ك Dh ض Kh خ

 Y ي L ل Th ط D د

 

2. Vokal 

Vokal 

Pendek 

Contoh Vokal  

Panjang 

Contoh  Vokal  

Rangkap 

_ 

- - - - 

- 

A ََا َجَدل Ȃ ََيَِ َساز … Ai 

--- - 

- 

I ََي َسِرل Ȋ ََوَِ قِيِل … Au 

 و

- - - - 

- 

U ََو َذِكص Ȗ ََيَُجِىز   
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3. Ta Marbutah 

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, 

kasroh dan dhammah, transliterasinya adalah /t/. Sedangkan ta 

marbuthah yang mati atau mendapat harakat sukun, 

transliterasinya adalah /h/. Seperti kata : Thalhah, Raudhah, 

Jannatu al-Na’im. 

 

4. Syaddah dan Kata Sandang 

Transliterasi tanpa syaddah dilambangkan dengan huruf 

yang diberi tanda syaddah itu. Seperti kata: Nazzala, Rabbana. 

Sedangkan kata sandang ―al‖, baik pada kata yang dimulai 

dengan huruf qamariyyah maupun syamsiyyah. Contohnya : 

al-Markaz, al-Syamsu. 
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MOTTO 

 

ىَيَُغيُِّسْواََماَبِاَْنفُِسِهْمَ  ََََلَيَُغيُِّسََماَبِقَْىٍمََحتّه
َّللّاه  اِنَّ

 

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum 

sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri” 

 

(Qs. Ar-Ra‟d : 11) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Manusia pada hakikatnya tidak dapat hidup tanpa orang lain dan 

selalu bergantung kepada orang tuanya. Bergantungnya anak kepada 

orang tua dan orang lain disekitarnya terjadi sampai pada kurun waktu 

tertentu. Seiring dengan fase perkembangannya, seorang anak 

kemudian perlahan-lahan melepaskan diri dari ikatan orang tua dan 

belajar untuk dapat melakukan segala hal dengan kemampuannya 

sendiri. Hal ini merupakan suatu proses yang selalu dilalui oleh setiap 

manusia dalam proses perkembangannya. Proses melepaskan diri dari 

ikatan orang tua dan melakukan segala hal dengan kemampuannya 

sendiri ini dapat disebut juga dengan istilah mandiri.  

Carl Rogers (Desmita, 2007) menyebut kemandirian dengan 

istilah self, yang berarti inti dari kemandirian. Seifert dan Hoffnung 

(Desmita, 2007)\ mendefinisikan otonomi atau kemandirian dapat 

dipahami sebagai kemampuan untuk mengendalikan dan mengatur 

pikiran, perasaan dan tindakan sendiri secara bebas serta berusaha 

sendiri untuk mengatasi perasaan-perasaan malu dan keragu-raguan.  

Mandiri adalah suatu kemampuan seseorang untuk tidak 

bergantung kepada orang lain dan dapat bertanggung jawab atas apa 

yang telah dilalukannya. Kemandirian berbeda-beda pada masa 

perkembangan manusia. Kemandirian pada masa anak-anak lebih 

menekankan pada kemandirian yang bersifat fisik dan motorik, seperti 

makan, berpakaian sendiri, dan yang lainnya. Sedangkan pada masa 

remaja kemandirian bersifat psikis, seperti membuat keputusan 

sendiri, menentukan jalan hidup, bertanggung jawab, dan mampu 

bertingkah sesuai dengan pilihannya namun tetap sesuai dengan 

norma kehidupan.  

Menurut Santrock (2007) masa remaja merupakan salah satu 

bagian dari siklus perkembangan manusia. Masa remaja juga dapat 

dikatakan sebagai masa transisi dari proses perkembangan masa 

kanak-kanak menuju ke masa dewasa, dalam proses 

perkembangannya melibatkan perubahan-perubahan seperti perubahan 

biologis, kognitif, serta sosial emosional. Dimasa remaja, mereka juga 
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mengalami masa yang penuh gejolak, kecemasan, kebingungan yang 

mana hal tersebut merupakan proses yang paling penting dalam tahap 

pendewasaan pada masa remaja.  

Dalam proses perkembangannya, lingkungan luar akan sangat 

mendominasi perubahan-perubahan yang akan dialami seorang 

remaja, seperti lingkungan keluarga, orang lain disekitarnya, serta 

tempat dilingkungan yang akan ditempatinya. Maka dari itu, remaja 

dituntut untuk dapat hidup dengan caranya sendiri dan tidak 

bergantung pada kedua orang tuanya. Gerakan ini juga dapat disebut 

dengan melepaskan diri dari orang tua. Menurut Hurlock (1990) 

gerakan ini digunakan remaja untuk mencari jati dirinya, mendapatkan 

pengakuan, dan keinginan untuk bersikap mandiri.  

Selama masa remaja, sangat banyak tuntutan yang harus dilalui 

oleh remaja dalam proses kemandiriannya. Tuntutan tersebut 

diharapkan dapat direspon dengan baik, karena apabila tidak, hal 

tersebut akan berdampak buruk terhadap kehidupan remaja dimasa 

yang akan datang. Kemandirian merupakan aspek penting yang harus 

dilalui oleh para remaja, karena pada masa ini, mereka dituntut untuk 

dapat menghadapi berbagai tantangan yang akan dilaluinya tanpa 

harus bergantung kepada orang lain. Kemandirian juga merupakan 

suatu sikap yang harus dimiliki remaja dalam proses perkembangan 

dan pertumbuhannya guna mencapai kesuksesan dimasa yang akan 

mendatang. Dengan demikian remaja diharapkan dapat menentukan 

sikap dan tindakannya untuk memilih jalan hidupnya. 

Kemandirian menjadi suatu hal yang sangat penting untuk 

dimiliki dalam perkembangan remaja agar mereka dapat 

melaksanakan tugas perkembangan dan siap menerima tugas baru 

dimasa mendatang. Remaja juga dituntut untuk dapat berhadapan 

dengan permasalahan mengenai bagaimana cara dirinya dapat 

mewujudkan cita-citanya untuk menghadapi masa depan. Hal 

mengenai bagaimana remaja dapat  menjalani pola-pola kehidupan di 

lingkungan sekitarnya juga merupakan bagian dari tugas pada masa 

perkembangannya. Maka dari itu, remaja dituntut untuk dapat 

menjalankan tugas dan tantangan ini secara mandiri. 

Penelitian yang dilakukan oleh Nashori (1999) menyatakan bahwa 

kemandirian remaja merupakan salah satu hal yang menjadi 
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keprihatinan bangsa Indonesia. Hal ini dikarenakan kurangnya 

pelatihan kemandirian sejak dini. Remaja menjadi sulit untuk dapat 

menanggung kehidupannya sendiri, sehingga saat memasuki gerbang 

kehidupannya dimasa yang akan mendatang mereka tidak mampu 

untuk memperoleh kemandiriannya. 

Selain itu, pada saat ini banyak keresahan yang ditimbulkan oleh 

para remaja, keresahan itu banyak terjadi dilingkungan masyarakat. 

Banyak dari mereka yang kemudian terjerumus kedalam tindakan-

tindakan negatif, tidak sedikit pula yang terjerumus kedalam tindakan 

kriminal. Seperti mengkonsumsi minuman kerasa, pergaulan bebas, 

bolos sekolah, dan lain sebagainya. Menurut Nashori (1999) tindakan 

tersebut terjadi akibat kurangnya kemandirian pada diri remaja. 

Dalam hal ini, peran keluarga sangatlah penting untuk 

mendampingi remaja dalam mejalani kehidupannya, baik dalam 

lingkungan keluarga itu sendiri maupun dalam lingkungan 

masyarakat. Orangtua sangat diperlukan sebagai seseorang yang 

mendidik, mendukung, mengayomi serta melindungi mereka. Seperti 

halnya dengan yang lain, remaja juga merupakan makhluk sosial yang 

dituntut untuk dapat berdampingan dengan orang lain 

dilingkungannya. Maka dari itu, kemandirian remaja dapat dibentuk 

dari lingkungan keluarga, masyarakat, sekolah ataupun lingkungan 

tempat tinggalnya. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Utami (2014) 

menunjukkan bahwa dari hasil wawancara terhadap 80 siswa sekolah 

menengah atas (SMA) di Boyolali pada bulan Maret tahun 2013, 

didapatkan hasil bahwa terdapat tanda-tanda yang belum 

menunjukkan perilaku mandiri, hal ini dapat dilihat dari hasil survey 

yang dilakukan oleh peneliti bahwa terdapat sekitar 55% remaja 

ketika mendapat masalah subjek lebih memilih untuk curhat pada 

orangtua dari pada curhat dengan teman sebaya, 91,25% remaja ketika 

menentukan jurusan IPA/IPS maupun jurusan kuliah harus terlebih 

dahulu bermusyawarah dengan orangtua, 55% remaja sulit untuk 

menolak permintaan teman yang mengajak bermain  meskipun saat itu 

subjek sedang belajar. 

Dimasa pandemi Covid-19 ini, remaja juga dituntut untuk dapat 

menerapkan sikap mandiri baik dalam hal belajar dan dalam hal yang 
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lainnya. Seperti yang telah kita ketahui, dampak pandemi corona kini 

mulai merambah dunia pendidikan, pemerintah pusat hingga daerah 

memberikan kebijakan untuk meliburkan seluruh lembaga pendidikan. 

Hal ini dilakukan sebagai upaya mencegah meluasnya penularan virus 

corona. Kebijakan menutup sekolah di negara-negara tersebut, 

berdampak pada hampir 421,4 juta anak-anak dan remaja di dunia. 

Dalam situs UNESCO dikemukakan bahwa pandemi corona ini 

mengancam 577 juta pelajar di dunia. Sementara UNESCO 

menyebutkan, total ada 39 negara yang menerapkan penutupan 

sekolah dengan total jumlah pelajar yang terpengaruh mencapai 

421.388.462 anak. Dengan demikian, siswa ataupun remaja 

diharapkan dapat bekerja pada kecepatan dan tingkat kemampuan 

mereka sendiri dan menikmati tantangan, kebebasan, dan kemandirian 

yang dihasilkan dari belajar online. 

Dari hasil wawancara dan survey yang dilakukan oleh peneliti di 

SMP N 1 Sumberejo, subjek dengan inisial MD (15 tahun) 

mengatakan bahwa dirinya masih kesulitan dalam menentukan atau 

mengambil keputusan. Dirinya seringkali ragu akan apa yang telah 

dipilihnya, contohnya dalam hal memilih ekstrakulikuler, dan yang 

lainnya. Dirinya sering meminta bantuan dan pendapat dari orang tua 

atau teman-temannya. Subjek lain berinisial RA (15 tahun) 

mengatakan bahwa dirinya memang sudah terbiasa dengan bantuan 

dari orang tua nya, sehingga dirinya selalu bergantung kepada orang 

tuanya. Orang tua RA selalu menyediakan apa yang RA butuhkan. RA 

juga lebih memilih untuk curhat dengan orang tuanya dibandingkan 

dengan teman sebaya nya. Selain itu, AY (15 tahun) mengungkapkan 

bahwa dirinya belum memiliki rasa percaya diri yang kuat untuk 

melakukan suatu hal, dalam hal lain diriya kerap kali masih sering 

meminta bantuan dari teman-temannya dalam pengerjaan tugas 

sekolah. 

Didalam Al-Qur’an, Allah juga memerintahkan agar 

hambanya senantiasa bersikap mandiri.  Allah berfirman dalam QS 

Ar-Ra’d :11  
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Artinya: “Baginya (manusia) ada malaikat-malaikat yang selalu 

menjaganya bergiliran, dari depan dan belakangnya. Mereka 

menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan 

mengubah suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan mereka 

sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu 

kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung 

bagi mereka selaim Dia.” (QS Ar-Ra’d:11) 

Tafsir ayat ini adalah: 

“(Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu 

kaum) yang berupa sehat sejahtera dan penuh kenikmatan kemudian 

kenikmatan itu menjadi dibuang dan dirusak oleh Allah, (sampai 

mereka mengubah sesuatu yang ada para pribadi mereka) yaitu dengan 

sikap dzalim antar sesama dan permusuhan terhadap orang lain” 

(Muhammad bin Jarir at-Thabari, Jami’ul Bayan fi ta’wilil Qu’an, 

[Muassasah ar-Risalah:2000], juz 16 hlm.382) 

Ayat ini secara jelas mengandung perintah seseorang harus 

mandiri dan berusaha sekuat tenaga untuk merubah nasibnya sendiri 

dari kondisi yang kurang baik menjadi pada kondisi yang lebih baik, 

tentu dengan bekerja keras secara mandiri dan penuh tawakal pada 

Allah Ta’ala. 

Salah satu faktor yang diduga memiliki hubungan dengan 

kemandirian adalah kepercayaan diri. Menurut Wlodkowsky (Aziz 

dkk, 2017) salah satu modal dasar yang harus dimiliki oleh seseorang 

adalah kepercayaan diri. Dengan kepercayaan diri yang kuat, 

seseorang cenderung akan merasa yakin dan tanpa ragu-ragu dalam 

melakukan segala hal. Dengan kepercayaan diri yang dimilikinya, 

seseorang akan lebih percaya akan tingkah lakunya. 

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Gilmore (1974) 

menyebutkan bahwa rasa percaya diri merupakan hal yang 

mendukung kemandirian, karena tanpa adanya rasa kepercayaan diri 

semua tindakan yang dilakukan akan penuh dengan keragu-raguan. 

Hal senada juga dikemukakan oleh Alfred Adler (Agus Sujanto, 2008) 

yang mengatakan bahwa kepercayaan diri dan superioritas  merupakan 

kebutuhan manusia yang paling penting. Penelitian sebelumnya yang 
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dilakukan oleh Siti Amyani tahun 2010 menghasilkan bahwa ada 

hubungan yang positif dan signifikan antara kepercayaan diri dengan 

kemandirian santri Pesantren Tahfizh Sekolah Darul Qur’an 

Internasional Bandung, hal ini dapat dilihat dari nilai r hitung sebesar 

0,481 yang lebih besar dari r tabel sebesar 0.304. Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat kepercayaan diri 

santri, maka semakin tinggi pula tingkat kemandiriannya. Begitupun 

sebaliknya, semakin rendah tingkat kepercayaan diri pada santri, maka 

akan semakin rendah pula tingkat kemandiriannya. 

Faktor lain yang juga diduga memiliki hubungan dengan 

kemandirian adalah dukungan keluarga. Dukungan keluarga adalah 

sebagai suatu proses hubungan antara keluarga dengan lingkungan 

(Setiadi, 2008). Menurut Friedman & Bowden (2010) dukungan 

keluarga adalah sikap, tindakan dan penerimaan keluarga terhadap 

anggota keluarga yang lain atau penderita yang sakit. Keluarga dengan 

dukungan keluarga yang baik cenderung akan menolong atau 

memberikan bantuan kepada anggota keluarga yang lain yang 

membutuhkan bantuan. Dalam hal ini orang yang merasa memperoleh 

dukungan secara emosional merasa lega karena diperhatikan, 

mendapat saran, atau kesan yang menyenangkan pada dirinya. 

Penelitian yang dilakukan oleh Fitri (2018) dengan judul “Hubungan 

Antara Dukungan Sosial Orangtua dan Pendidikan Demokrasi Di 

Sekolah dengan Kemandirian Pada Remaja” yang menunjukkan 

adanya hubungan positif dan signifikan antara dukungan sosial orang 

tua dengan kemandirian remaja dan dibuktikan dengan nilai koofisien 

regresi sebesar rx1-y = 0,555 dengan p = 0,001 (p < 0,05). 

 

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, maka peneliti tertarik 

untuk mengkaji lebih dalam mengenai “Hubungan antara Kepercayaan 

Diri dan Dukungan Keluarga dengan Kemandirian Remaja”. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah ada hubungan antara kepercayaan diri dan 

dukungan keluarga dengan kemandirian remaja? 

2. Apakah ada hubungan antara kepercayaan diri dengan 

kemandirian remaja? 
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3. Apakah ada hubungan antara dukungan keluarga dengan 

kemandirian remaja? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

1. Untuk menganalisis adakah hubungan antara kepercayaan 

diri dan dukungan keluarga dengan kemandirian remaja. 

2. Untuk menganalisis adakah hubungan antara kepercayaan 

diri dengan kemandirian remaja. 

3. Untuk menganalisis adakah hubungan antara dukungan 

keluarga dengan kemandirian remaja. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 

1. Teoritis  

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

masukan dalam rangka menambah pengetahuan 

terhadap kajian umumnya psikologi perkembangan, 

yang terkait dengan Hubungan antara dukungan 

keluarga dan kepercayaan diri dengan kemandirian 

pada remaja. 

2. Praktis  

a. Remaja. Dapat dijadikan pedoman khususnya bagi 

para remaja mengenai pentingnya kepercayaan diri 

dan dukungan keluarga guna meningkatkan 

kemandirian. 

b. Orang tua. Dapat diterapkan oleh orang tua agar lebih 

memperhatikan dan memberikan pembinaan untuk 

para remaja terutama dalam memberikan dukungan 

guna meningkatkan kemandiriannya. 

c. Pihak Pendidik. Dapat diterapkan bagi para pendidik 

dalam membimbing anak didiknya guna 

meningkatkan kualitas dalam mengembangkan 

kemandirian remaja. 

d. Bagi peneliti selanjutnya. Memberikan referensi 

pengetahuan mengenai dukungan keluarga dan 
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kepercayaan diri dan kaitannya dengan kemandirian, 

serta memberikan kontribusi bagi peneliti lain dengan 

topik peneltian yang sama. 

 

E. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

 

 Kajian penelitian terdahulu sangat diperlukan guna 

menegaskan penelitian. Penelitian terdahulu digunakan sebagai data 

pendukung berbagai penjelasan serta pembahasan dalam penelitian. 

Beberapa penelitian terdahulu adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Fitri, Zola, dan Ifdil 

(2018) dengan judul “Hubungan Antara Dukungan 

Sosial Orangtua dan Pendidikan Demokrasi Di 

Sekolah dengan Kemandirian Pada Remaja” yang 

menunjukkan adanya hubungan positif dan signifikan 

antara dukungan sosial orang tua dengan kemandirian 

remaja dan dibuktikan dengan nilai koofisien regresi 

sebesar rx1-y = 0,555 dengan p = 0,001 (p < 0,05). 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Atmoko (2020) 

dengan judul “Hubungan Dukungan Keluarga dengan 

Kemandirian ADL Pasien Skizofrenia di Poli Jiwa 

RSU Mitra Delima Bululawang” yang menunjukkan 

adanya hubungan signifikan antara dukungan 

keluarga dengan kemandirian ADL pasien dkizofrenia 

di Poli Jiwa RSU Mitra Delima Bululawang dan 

dibuktikan dengan nilai value 0,031 < 0,05 yang 

menunjukkan bahwa Ho ditolak dan Hi diterima. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Saidah (2014) dengan 

judul “Hubungan antara kepercayaan diri dengan 

kemandirian siswa SMP Plus Mambaul Ulum 

Sukowono Jember” didapatkan hasil (rxy 0,685; 

dengan sig < 0,05) dan p = 0,000. Hal ini 

menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang 

signifikan antara kepercayaan diri dengan 

kemandirian. 
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4. Penelitian yang dilakukan oleh Ayu (2018) dengan 

judul “Hubungan Kepercayaan Diri dengan 

Kemandirian pada Remaja di Panti Asuhan Darul 

Aitam Medan” didapatkan hasil rxy = 0,404 dengan p 

= 0,000, p < 0,05. Dengan sumbangan efektif sebesar 

27,3%. Hal ini menunjukkan ada nya hubungan antara 

kepercayaan diri dengan kemandirian remaja. 

5. Penelitian yang dilakukan oleh Nur’aini (2018) 

dengan judul  “Hubungan antara Kepercayaan Diri 

dengan Kemandirian Siswa MTs Ma’arif Durensewu 

Pandaan”. Didapatkan hasil (rxy= 0,732 dengan sig < 

0,05) dan p = 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa 

terdapat hubungan yang signifikan antara kepercayaan 

diri dengan kemandirian. 

6. Penelitian lain yang dilakukan oleh Asiyah (2013) 

diperoleh hubungan variabel kepercayaan diri 

memiliki korelasi positif dan signifikan dengan 

variabel kemandirian mahasiswa baru IAIN Sunan 

Ampwl, dengan t=5,228 dan p= 0,000 (p < 0,01). 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat 

hubungan yang positif secara signifikan antara 

kepercayaan diri dengan kemandirian mahasiswa 

baru. 

 

 Perbedaan penelitian ini dengan beberapa penelitian 

sebelumnya terletak pada subjek penelitian dan lokasi. 

Kajian penelitian terdahulu tersebut menjadi patokan bagi 

peneliti untuk membuat penelitian dengan judul 

“Hubungan antara Kepercayaan Diri dan Dukungan 

Keluarga dengan Kemandirian Remaja”. Penelitian ini 

merupakan penelitian yang serupa dengan penelitian 

sebelumnya dengan menggunakan variabel dependen 

serupa yakni kemandirian, dengan variabel independen 

pertama yaitu kepercayaan diri dan variabel independen 

kedua yaitu dukungan keluarga.   
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kemandirian Remaja 

 

1. Definisi Kemandirian Remaja 

Menurut (Kartono, 2020) kemandirian berasal dari kata Autonomy 

yang berarti kesanggupan seorang individu dalam melakukan segala 

hal dan segala tingkah laku secara mandiri yang merupakan bentuk 

dari pemenuhan kebutuhan diri sendiri. Sejalan dengan pendapat 

diatas, Barnadib (Rini, 2012) menyebutkan bahwa kemandirian 

merupakan sikap mampu berinisiatif, mampu menghadapi masalah, 

memiliki kepercayaan diri serta dapat melakukan segala sesuatu 

dengan kemampuannya sendiri. 

Menurut (Lerner & Steinberg, 2009) kemandirian dikonsepkan 

sebagai self-governing person, yaitu suatu kemampuan individu dalam 

menguasai dirinya sendiri. Salah satu tugas pada masa remaja adalah 

kemampuan menjadi individu yang mandiri. Kemandirian berasal dari 

kata dasar diri, maka dari itu self atau diri dalam konsep Carl Rogers 

(Desmita, 2007) itu sendiri tidak dapat terlepas dari pembahasan 

mengenai kemandirian. Menurut Lerner & Steinberg (2009) pada 

masa remaja, pencapaian otonomi diri dapat didapatkan melalui 

kemandirian. Kemandirian juga dapat diartikan sebagai suatu 

kemampuan individu dalam bertingkah laku secara seorang diri. 

 Havighurst (Noom, 2001) mengungkapkan bahwa salah satu 

tugas dalam perkembangan diri remaja yaitu kemandirian. 

Kemandirian pada masa remaja dibentuk berdasarkan hasil dari 

perkembangan perilaku dari masa-masa sebelumnya. Keinginan 

remaja untuk mencapai ke tahap kemandiriannya ini dimulai pada 

awal masa remaja dan mencapai puncaknya pada saat menjelang 

periode ini berakhir. Hal-hal yang diinginkan remaja pada masa ini 

salah satunya adalah kebebasan dalam kemandirian. Langkah awal 

yang dapat dilakukan oleh remaja untuk mencapai kemandiriannya 

adalah dengan melepaskan diri dari ikatan orangtua, hal yang dapat 
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dilakukan oleh remaja adalah dengan melakukan sesuatu secara 

mandiri. 

Menurut Lerner & Steinberg (2009) remaja yang memperoleh 

kemandirian adalah remaja yang dapat memiliki kemampuan untuk 

mengatur diri sendiri secara bertanggung jawab, meskipun tidak ada 

pengawasan dari orang tua ataupun guru. Kondisi inilah yang 

kemudian mengharuskan remaja untuk dapat bertanggung jawab atas 

dirinya sendiri, sehingga kecenderungan untuk bergantung kepada 

kedua orang tuanya akan berkurang. Dengan demikian, dibutuhkan 

kesiapan emosional maupun fisik dalam melakukan segala kegiatan 

yang menyangkut kemandirian. 

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa, seorang 

remaja dapat dikatakan memiliki kemandirian jika mereka dapat 

berusaha membuat dirinya untuk tidak tergantung kepada orang lain. 

Remaja yang dapat menemukan dirinya dengan cara mengenali diri, 

tentu akan menjadikan dirinya menjadi remaja yang  mandiri. 

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa 

kemandirian remaja adalah kemampuan remaja untuk dapat mengatur 

dan mengenali dirinya sendiri secara bertanggung jawab dan tidak 

bergantung pada orang lain diluar dirinya yang dilakukan sebagai 

bentuk pencapaian otonomi diri pada remaja. 

 

2. Ciri – Ciri Kemandirian Remaja 

 

Orang-orang yang memiliki kemandirian dapat dilihat dari ciri-ciri 

sebagai berikut: 

Menurut Koswara (Ayu, 2018) ciri-ciri orang yang mandiri 

adalah sebagai berikut: 

a. Mampu menghadapi goncangan-goncangan. 

b. Bertahan untuk ketenangan jiwanya. 

c. Mampu menentukan tujuan yang pasti. 

d. Bebas dan aktif. 

e. Bertanggung jawab. 
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Thulus Hidayat (Amyani, 2010) membagi ciri-ciri kemndirian 

dalam tiga kelompok, yaitu: 

a. Memiliki rasa tanggung jawab terhadap tingkah lakunya. 

b. Adanya rasa percaya diri. 

c. Adanya kreativitas. 

 

 Dari beberapa penjelasan diatas, dapat disimpulkan 

bahwa individu yang mandiri adalah individu yang 

memiliki kebebasan dalam berpendapat, memiliki 

kepercayaan diri yang kuat, bertanggung jawab, merasa 

aman ketika berbeda dengan orang lain, inisiatif dan 

kreatif, dan mampu berusaha untuk menyelesaikan 

masalahnya tanpa bantuan dari orang lain. 

 

3. Aspek - Aspek Kemandirian  Remaja 

Masalah kemandirian menuntut suatu kesiapan individu, baik 

kesiapan fisik maupun emosional, hal ini menyangkut kesiapan 

individu dalam mengatur dan bertanggung jawab tanpa bergantung 

kepada orang lain. Robert Havighurst (Senjaya, 2010) menambahkan 

bahwa kemandirian terdiri dari atas: 

1. Emosi, kemampuan individu untuk dapat mengontrol 

emosi dan dapat terlepas dari kebutuhan akan emosi dari 

orang tua. 

2. Ekonomi, kemampuan individu untuk mengatur ekonomi 

dan mampu untuk tidak bergantung kepada orang tuanya. 

3. Intelektual, kemampuan individu untuk dapat menghadapi 

segala masalah. 

4. Sosial, kemampuan individu untuk dapat berinteraksi 

dengan orang lain disekitarnya. 

 

Menurut Lerner & Steinberg (2009) kemandirian merupakan 

kemampuan seseorang untuk bertingkah laku dengan seorang diri. 

Kemandirian merupakan salah satu bagian dari pencapaian otonomi 

pada diri remaja. Terdapat tiga aspek untuk mencapai kemandirian, 

yaitu: 
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a. Kemandirian Emosi (Emotional Autonomy), adalah aspek 

kemandirian dimana terjadi perubahan dalam hal 

emosional, seperti kedekatan atau keterikatan dengan 

orang tua. 

b. Kemandirian Perilaku (Behavioral Autonomy), adalah 

kemampuan sesorang dalam membuat keputusan secara 

dan bebas dan tidak bergantung pada orang lain. 

c. Kemandirian Nilai (Value Autonomy), individu memiliki 

kebebasan untuk memaknai nilai-nilai norma, seperti baik 

dan buruk serta benar dan salah. 

 

4. Faktor – Faktor Kemandirian Remaja 

 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kemandirian menurut 

Muhibbin Syah (Ayu, 2018) adalah sebagai berikut: 

a. Faktor Jasmani (Fisiologis)  

Kondisi tubuh sangat berpengaruh dalam proses 

kemandirian, dimana kesehatan merupakan salah satu 

faktor yang dapat mempengaruhi kemandirian dalam 

segala aktivitas. 

b. Faktor Rohani (Psikologis)  

Berikut beberapa faktor psikologis yang dapat 

mempengaruhi kemandirian:  

1) Tingkat kecerdasan  

Seseorang dengan tingkat kecerdasan yang tinggi 

akan lebih mampu untuk menangkap segala hal 

dengan cepat. Dengan demikian, orang yang 

memiliki tingkat intelegensi yang tinggi akan 

lebih tanggap dalam memubuat keputusan. 

Intelegensi berhubungan dengan tingkat 

kemandirian seseorang, artinya semakin tinggi 

intelegensi seorang maka semakin tinggi pula 

tingkat kemandiriannya. 

2) Kepercayaan diri  

Kepercayaan diri dapat diperoleh saat remaja 

diberikan kepercayaan dalam melakukan segala 
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hal seorang diri. Dengan demikian, individu akan 

lebih percaya akan kemampuannya  dan dapat 

melakukan segala hal dengan mandiri. 

3) Motivasi  

Motivasi merupakan kondisi internal yang dapat 

mendorong dan mengarahkan perilaku seseorang. 

Dengan motivasi seseorang cenderung memiliki 

hasrat untuk meraih tujuan dalam hidupnya. 

4) Konsep diri  

Konsep diri merupakan hal yang sangat 

berpengaruh dalam perkembangan kemandirian 

remaja, dengan konsep diri individu dapat 

menerima kelebihan dan kelemahan dirinya, serta 

dapat menentukan tujuan hidupnya. Hal inilah 

yang dapat mendukung perkembangan 

kemandirian pada remaja. 

 

Hurlock (1990) menambahkan bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi kemandirian adalah: 

1. Pola asuh orang tua 

Pola asuh yang diberikan orang tua terhadap anaknya 

akan berpengaruh terhadap tingkat kemandirian. 

Dimana orang tua berperan untuk membimbing dan 

memperhatikan segala aktivitas yang dilakukan oleh 

anaknya. 

2. Jenis kelamin 

Anak dengan tingkah laku maskulin cenderung lebih 

mandiri daripada anak dengan tingkah laku feminis. 

Maka dari itu, laki-laki memiliki sifat yang agresif 

sedangkan perempuan lebih bersifat lemah lebut dan 

pasif. 

3. Urutan posisi anak 

Kecenderungan untuk bersikap mandiri lebih 

ditunjukkan oleh anak pertama, hal ini dikarenakan 

anak pertama akan menjadi contoh bagi adik-adiknya. 

Berbanding terbalik dengan anak bungsu yang 
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cenderung akan mendapatkan perhatian lebih dari 

orang tua, sehingga berpeluang kecil untuk bersikap 

mandiri. 

 

Menurut Lerner dan Spainer (Fadlullah, 2018) menyebutkan 

bahwa kemandirian dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu: 

1. Faktor Internal, seperti: usia, jenis kelamin dan tingkat 

pendidikan, self esteem dan konsep diri. 

2. Faktor eksternal atau lingkungan, seperti: 

a. Dukungan Keluarga 

Keluarga merupakan tempat perkembangan awal bagi 

seorang anak. Dalam proses perkembangannya, anak 

membutuhkan kasih sayang, perhatian dan juga rasa 

aman. Kemandirian dapat dibentuk dalam keluarga 

dengan memberikan dukungan serta dorongan. 

Dengan dukungan yang diberikan, anak dapat 

memiliki tanggung jawab atas segala perbuatannya. 

b. Kegiatan atau Pekerjaan  

Kegiatan atau pekerjaan dengan tingkat inisiatif dan 

kreatifitas yang tinggi cenderung akan mendorong 

kemandirian, sebaliknya pekerjaan yang monoton 

akan menghambat proses kemandirian. 

c. Latar Budaya 

Latar belakang budaya merupakan faktor yang dapat 

mempengaruhi perkembangan seseorang, termasuk 

didalamnya kemandirian. 

 

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa 

faktor-faktor dari kemandirian ini dapat berasal dari dalam maupun 

luar diri manusia, yang meliputi sikap sosial, pola asuh dan kelekatan 

orangtua, teman sebaya, jasmani dan rohani, jenis kelamin, urutan 

posisi anak, gen, sistem pendidikan, sistem kehidupan bermasyarakat, 

perbedaan budaya, dan kehadiran perguruan tinggi. 
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5. Kemandirian Menurut Pandangan Islam 

 

Islam mengajarkan kepada orang tua untuk dapat mendidik anak-

anaknya secara mandiri. Tujuan utama Islam adalah mengontrol 

perilaku anak agar tidak terbawa oleh arus yang menyimpang dan 

keraguan dalam diri serta membentuk kepribadian anak agar tidak 

terombang-ambing dalam menjalani kehidupannya. Karena pada 

akhirnya tetap masing-masing individualah yang akan dimintai 

pertanggung jawaban atas apa yang telah dilakukan. Sebagaimana 

firman Allah dalam QS. Al-Mu’minun ayat 62, sebagai berikut:  

 

 َوََل نَُكلُِّف نَْفًسا إَِلا ُوْسَعهَا ۖ َولََدْينَا ِكتَاٌب يَْنِطُق بِاْلَحقِّ ۚ َوهُْم ََل يُْظل

Artinya: 

“Kami tiada membebani seseorang melainkan menurut 

kesanggupannya, dan pada sisi Kami ada suatu kitab yang 

membicarakan kebenaran, dan mereka tidak dianiaya” (QS. Al-

Mu’minun:62) 

Menurut tafsir Ibnu Katsir oleh Ismail bin Umar Al-Quraisyi 

bin Katsir Al-Bashri Ad-Dimasqyi, menyatakan bahwa Allah 

Subhanahu Wa Ta’ala menceritakan tentang keadilan dalam syariat-

Nya terhadap hamba-hamba Nya di dunia, bahwa Dia sama sekali 

tidak pernah membebankan kepada seseorang melainkan menurut 

kesanggupannya. Yakni melainkan menurut apa yang kuat disanggah 

dan dikerjakannya. Dan bahwa kelak di hari kiamat Dia akan 

menghisab amal perbuatan mereka yang telah tercatat didalam kitab 

catatan amal perbuatan mereka. 

Tiada sesuatu pun amal perbuatan mereka yang tidak tercatat 

atau hilang. Karena itulah disebutkan oleh firman-Nya:  

“Dan pada sisi Kami ada suatu kitab yang membicarakan kebenaran. 

Yaitu kitab catatan amal perbuatan. Dan mereka tidak dianiaya” (QS. 

Al-Mu’minun:62) 

Maksudnya, tidak dirugikan barang sedikit pun dari kebaikannya. 

Adapun amal buruknya, maka Allah banyak memaafkaan dan 

mengampuninya bagi hamba-hamba-Nya yang beriman. 
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Ayat diatas menjelaskan bahwa manusia tidak akan diberikan 

beban diatas batas kemampuannya, Allah maha tahu batas 

kemampuan yang dimiliki oleh manusia. Dari ayat tersebut dapat 

diketahui bahwa tiap manusia dituntut untuk mandiri dalam 

bertanggung jawab atas persoalan dan pekerjaannya tanpa melibatkan 

orang lain. 

Menurut Gymnastiar (Fajrin, 2015) keuntungan menjadi manusia 

yang mandiri adalah ia akan memiliki wibawa. Hal ini dikarenakan 

orang yang mandiri sudah terlatih untuk dapat menyelesaikan 

masalahnya sendiri, mereka memiliki semangat dalam mengarungi 

hidup ini dibandingkan dengan orang yang selalu bergantung pada 

orang lain.  

 

B. Kepercayaan Diri 

 

1. Definisi Kepercayaan Diri 

 

Menurut Hakim (2002) kepercayaan diri merupakan keyakinan 

individu akan segala hal yang menjadi aspek kelebihan yang 

dimilikinya, keyakinan tersebut kemudian membuat dirinya mampu 

mencapai segala tujuan hidup dan mampu beradaptasi dengan 

lingkungan disekitarnya. Dengan demikian, individu yang memiliki 

tingkat kepercayaan diri yang tinggi akan mampu menerapkan pikirian 

positif dalam dirinya dan dapat mengelola segala kebutuhan hidupnya.  

Menurut Guilford (1975) salah satu aspek yang harus dimiliki 

oleh individu dalam proses mengaktualisasikan potensi dalam dirinya 

adalah kepercayaan diri. Kepercayaan diri dapat ditujukan dengan 

sikap yakin atau adekuat akan setiap tindakan yang dilakukannya, dan 

merasa diterima oleh lingkungan disekitarnya serta memiliki 

ketenangan sikap. Kepercayaan diri didapatkan melalui proses yang 

berlangsung sejak usia dini seiring perkembangannya bersama orang 

tua. Lauster (2014) menyatakan bahwa kepercayaan diri didapatkan 

dari pengalaman hidup, hal ini merupakan salah satu aspek 

kepribadian berupa kepercayaan akan kemampuan diri sendiri 

sehingga individu tidak mudah terpengaruh oleh orang lain. 
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Menurut Walgito (2004) kepercayaan diri merupakan salah 

satu aspek kepribadian yang penting dalam masa perkembangan 

remaja. Kepercayaan diri pada remaja dapat diwujudkan dengan 

bagaimana remaja mampu untuk menerima dirinya sebagaimana 

adanya. Penerimaan diri inilah yang merupakan suatu perwujudan 

akan kepuasan terhadap kualitas kemampuan diri yang nyata. Apabila 

remaja merasa puas akan kualitas dirinya, maka mereka akan 

cenderung merasa aman dan mengetahui segala kebutuhan dirinya, hal 

inilah yang kemudian dapat menjadikan remaja menjadi individu yang 

mandiri dan tidak bergantung kepada orang lain. 

 

2. Aspek – Aspek Kepercayaan Diri 

Guilford (1975) membagi kepercayaan diri dalam tiga aspek, 

yaitu: 

a. Merasa adekuat terhadap apa yang dilakukan, individu 

cenderung merasa mampu dalam melakukan segala sesuatu 

yang diinginkan. 

b. Merasa dapat diterima oleh kelompoknya, individu yakin 

bahwa dirinya diterima dan disukai oleh kelompoknya 

ataupun orang lain disekitarnya. 

c. Percaya pada dirinya sendiri dan memiliki ketenangan sikap, 

individu cenderung merasa yakin dan tidak gugup ketika 

mengemukakan sesuatu atau melakukan sesuatu. 

 

Lauster (2014) mengemukakan aspek-aspek kepercayaan diri 

adalah sebagai berikut: 

a. Keyakinan akan kemampuan diri, merupakan sikap yakin 

akan apa yang dimilikinya serta mampu melakukan apa 

yang diinginkannya. 

b. Optimisme, memandang segala sesuatu yang dihadapinya 

dengan dengan pandangan yang baik dan positif. 

c. Objektif, merupakan sikap individu yang memandang 

permasalahan atau segala hal melalui sudut pandang 

dirinya, artinya sesuai dengan apa yang dianggapnya 

benar. 
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d. Bertanggung jawab, merupakan sikap berani menanggung 

resiko akan segala hal yang telah dilakukannya. 

e. Rasional dan realistis, yaitu kemampuan individu untuk 

menilai, memandang dan menganalisa suatu masalah 

dengan pemikiran yang dapat diterima atau masuk akal 

serta sesuai dengan kenyataan yang ada. 

 

C. Dukungan Keluarga 

 

1. Definisi Dukungan Keluarga 

Menurut Friedman dan Bowden (2010) keluarga merupakan 

dua orang atau lebih yang bersatu dan memiliki ikatan emosional serta 

ikatan kebersamaan. Menurut Friedman dan Bowden (2010) 

dukungan keluarga adalah sikap, tindakan dan penerimaan keluarga 

terhadap anggota keluarga yang lain atau penderita yang sakit. 

Keluarga dengan dukungan keluarga yang baik cenderung akan 

menolong atau memberikan bantuan kepada anggota keluarga yang 

lain yang membutuhkan bantuan. Selanjutnya Setiadi (2008) 

menungkapkan bahwa hasil dari studi-studi mengenai dukungan 

keluarga telah mengkonseptualisasikan dukungan sosial sebagai 

koping keluarga, baik berupa dukungan internal maupun eksternal. 

Sarafino (2006) mengungkapkan bahwa kebutuhan akan 

dukungan dapat mengalami perubahan disepanjang rentang kehidupan 

manusia. Proses sosialisasi yang pertama didapat oleh seseorang 

adalah dari lingkungan keluarga. Bentuk dukungan keluarga dapat 

berupa bantuan jasa, informasi serta nasehat, dan yang lainnya, 

sehingga membuat penerima dukungan merasa disayang serta 

dihargai. 

 Sarwono dan Meinarno (2009) berpendapat bahwa dukungan 

keluarga dapat dianggap sebagai suatu keadaan yang bermanfaat bagi 

individu yang diperoleh dari orang lain yang dapat dipercaya. Dari 

keadaan tersebut individu akan mengetahui bahwa orang lain 

memperhatikan, menghargai, dan mencintainya.  

Dari beberapa uraian diatas dapat disimpulkan bahwa 

dukungan keluarga merupakan pemberian dukungan dalam bentuk 

informasi atau nasehat, jasa, kasih sayang, dan yang lainnya yang 
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diberikan oleh keluarga atau orang terdekat lainnya, sehingga 

penerima dukungan merasa diterima dan disayangi. 

 

2. Aspek Dukungan Keluarga 

 

Menurut Friedman dan Bowden (2010) dukungan yang diberikan 

keluarga mencakup 4 aspek yaitu, dukungan emosional, dukungan 

informasi, dukungan instrumental, dukungan penilaian. 

1. Dukungan Informasional 

Fungsi keluarga adalah sebagai penyebar informasi mengenai 

dunia. Keluarga berperan dalam pemberian saran, masukan, 

dan sugesti mengenai informasi yang dapat digunakan dalam 

penyelesaian suatu hal atau masalah. Fungsi dari dukungan ini 

adalah untuk menekan munculnya stressor, sehingga individu 

mendapatkan sugesti dari informasi yang diberikan. Aspek-

aspek dalam dukungan ini adalah nasehat, usulan, saran, 

petunjuk dan pemberian informasi. 

2. Dukungan Penilaian 

Fungsi keluarga dalam dukungan penilaian adalah sebagai 

pemberi umpan balik, pembimbing serta berperan sebagai 

penengah dalam pemecahan suatu masalah, serta sebagai 

sumber pemberian support, penghargaan, serta perhatian. 

3. Dukungan Instrumental 

Dukungan intrumental adalah pemberian dukungan yang 

diberikan secara langsung, bersifat fasilitas dan materi. 

Keluarga berperan dalam menyediakan fasilitas belajar, 

memberikan barang, serta kebutuhan yang lainnya. 

4. Dukungan Emosional 

Keluarga berperan penting sebagai tempat yang aman dan 

nyaman untuk beristirahat, serta membantu penguasaan 

terhadap emosi. Keluarga dapat memberikan dukungan 

emosional dalam bentuk afeksi, kepercayaan, perhatian dan 

arahan. 

Menururt Sarafino (2006) aspek dari dukungan sosial keluarga 

adalah sebagai berikut: 
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1. Dukungan Emosional (Emotional Support) 

Dukungan emosional bertujuan untuk memberikan rasa 

aman serta membuat seseorang merasa yakin bahwa 

dirinya diberikan rasa kasih sayang, perhatian dan cinta. 

Wujud dari dukungan emosional ini berupa kelekatan, 

jaminan akan keamanan, serta pemberian kepercayaan. 

2. Dukungan Penghargaan (Esteem Support) 

Dukungan penghargaan berupa umpan balik yang 

diberikan oleh orang lain dengan tujuan untuk 

membangkitkan perasaan berharga atas diri seseorang. 

3. Dukungan Instrumental (Instrumental Support) 

Dukungan instrumental merupakan dukungan yang 

diberikan oleh seseorang yang berbentuk dukungan 

langsung, dukungan ini dapat berupa sarana, materi, jasa 

serta bantuan secara langsung. 

4. Dukungan Informasi (Information Support) 

Dukungan informasi merupakan dukungan yang 

berbentuk pemberian informasi yang digunakan untuk 

membantu proses penyelesaian masalah dan juga sebagai 

sarana untuk menambah informasi. Dukungan ini dapat 

berupa nasihat, arahan, dan yang lainnya. 

5. Dukungan Jaringan Sosial (Network Support) 

Dukungan jaringan sosial merupakan dukungan yang 

fokus dalam pemberian rasa kebersamaan dalam 

kelompok dan berbagi dalam hal minat dan aktivitas 

sosial. 

 

D. Hubungan Kepercayaan Diri dan Dukungan Keluarga 

dengan Kemandirian Remaja 

 

Menurut Lerner dan Steinberg (2009) kemandirian dikonsepkan 

sebagai self-governing person, yaitu suatu kemampuan individu dalam 

menguasai dirinya sendiri. Salah satu tugas pada masa remaja adalah 

kemampuan menjadi individu yang mandiri. Pada umumnya, banyak 

dari remaja-remaja di Indonesia yang belum memperoleh latihan sejak 

dini untuk dapat bertanggung jawab akan dirinya sendiri. Hal inilah 
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yang akan mengakibatkan remaja sulit untuk memperoleh 

kemandirian dimasa yang akan mendatang.  

Menurut Gilmore (1974) hal yang dapat mendukung kemandirian 

pada seseorang adalah adanya rasa kepercayaan diri, dengan 

kepercayaan diri yang kuat semua tindakan yang dilakukan akan 

berjalan tanpa rasa ragu. Guilford (1975) menyatakan bahwa 

kepercayaan diri dapat ditujukan dengan sikap yakin atau adekuat 

akan setiap tindakan yang dilakukannya, dan merasa diteri oleh 

lingkungan disekitarnya serta memiliki ketenangan sikap.  

Penelitian sebelumnya oleh Amyani (2010) didapatkan hasil yaitu 

ada hubungan yang signifikan antara kepercayaan diri dengan 

kemandirian santri Pesantren Tahfizh Sekolah Daarul Qur’an 

Internasional Bandung dan ditandai dengan nilai r hitung sebesar 

0,481 yang lebih besar dari r tabel sebesar 0,304. Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat kepercayaan diri 

santri, maka akan semakin tinggi pula kemandiriannya. Dan jika 

tingkat kepercayaan diri pada santri rendah maka akan semakin rendah 

pula tingkat kemandiriannya. 

Penelitian lain yang dilakukan oleh Asiyah (2013) diperoleh 

hubungan variabel kepercayaan diri berkolerasi positif dan signifikan 

dengan kemandirian mahasiswa baru IAIN Sunan Ampel, dengan t = 

5,228 dengan p = 0,000 (p < 0,01) yang berarti ada hubungan yang 

positif dan signifikan antara kepercayaan diri dengan kemandirian 

mahasiswa baru. 

Jahja (2011) mengungkapkan bahwa remaja mulai berhubungan 

dengan orang lain lawan jenis dan orang dewasa di sekitarnya. 

Menurut Santrock (2007) masa remaja merupakan masa peralihan, 

dimana remaja mulai beralih kepada teman sebaya dan orang dewasa 

lain disekitarnya. Hal tersebut didukung oleh pernyataan Lerner dan 

Steinberg (2009), yang menyatakan bahwa remaja mulai tidak 

mengidealkan orang tua dan menganggap orang tua sebagai orang 

dewasa lainnya. Mereka mulai bertanggung jawab atas dirinya sendiri 

dan bergantung pada dirinya sendiri. Maka dari itu, perkembangan 

kemandirian pada remaja tidak dapat lepas dari dukungan keluarga 

terutama dari orang tua itu sendiri. 

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ula (2019) dengan 

judul “Hubungan Antara Dukungan Sosial Orangtua dan Pendidikan 
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Demokrasi Di Sekolah dengan Kemandirian Pada Remaja” yang 

menunjukkan adanya hubungan positif dan signifikan antara 

dukungan sosial orang tua dengan kemandirian remaja dan dibuktikan 

dengan nilai koofisien regresi sebesar rx1-y = 0,555 dengan p = 0,001 

(p < 0,05). 

Berdasarkan hasil teori diatas, dapat disimpulkan bahwa variabel 

kepercayaan diri dan dukungan keluarga memilki hubungan dengan 

kemandirian remaja. Hal tersebut dapat dilihat dari saling terkaitnya 

hubungan antar variabel, dimana masing-masing variabel bebas 

mendukung variabel terikat. 

E. Kerangka Berfikir 

 

Hubungan antara Kepercayaan Diri dan Dukungan Keluarga 

dengan Kemandirian Remaja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.  

Hubungan antara Kepercayaan Diri dan Dukungan Keluarga 

dengan Kemandirian Remaja 

Kepercayaan Diri, aspek 

menurut Guilford (Usman, 

2014): 

1. Merasa adekuat 

terhadap apa yang 

dilakukan. 

2. Merasa diterima oleh 

kelompoknya. 

3. Memiliki ketenangan 

sikap. 

Dukungan Keluarga, menurut 

Cohen dan McKay; Cortona dan 

Russel; House Schaefer, Coyne 

dan Lazarus dan Wills (dalam 

Sarafino, 1994)   

1. Dukungan informasional. 

2. Dukungan penilaian. 

3. Dukungan instrumental. 

4. Dukungan emosional. 

5. Dukungan jaringan sosial 
 

Kemandirian Remaja, 

Menurut Steinberg (2009) 

1. Emotional 

autonomy 

(kemandirian 

emosi) 

2. Behavior 

autonomy 

(kemandirian 

perilaku) 

3. Value autonomy 

(kemandirian 

nilai) 
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Kemandirian remaja adalah kemampuan remaja untuk dapat 

mengatur dan mengenali dirinya sendiri secara bertanggung jawab dan 

tidak bergantung pada orang lain diluar dirinya yang dilakukan 

sebagai bentuk pencapaian otonomi diri pada remaja. Kemandirian ini 

dapat terlaksana dengan adanya rasa percaya diri, karena dengan 

kepercayaan diri yang tinggi. Dengan demikian, mereka dapat 

menjalani kehidupannya sendiri dengan yakin.  

Menurut Gilmore (1974) hal yang dapat mendukung kemandirian 

pada seseorang adalah adanya rasa kepercayaan diri, dengan 

kepercayaan diri yang kuat semua tindakan yang dilakukan akan 

berjalan tanpa rasa ragu. Adler (1930) mengatakan bahwa kebutuhan 

akan kepercayaan diri merupakan kebutuhan yang paling penting 

dimiliki oleh individu. 

Peran keluarga terutama orangtua juga sangat berpengaruh 

terhadap kemandirian remaja, dimana pada masa ini mereka mulai 

beralih ke teman sebaya dan orang dewasa lainnya. Keluarga berperan 

dalam mendukung, mendidik, serta mengawasi segala tindakan yang 

dilakukan oleh remaja. Maka dari itu, dukungan keluarga sangat 

berperan penting dalam mendukung kemandirian pada diri remaja. 

Hal ini senada dengan pendapat dari Santrock (2007), Lerner dan 

Steinberg (2009), yang menyatakan bahwa remaja mulai tidak 

mengidealkan orang tua dan menganggap orang tua sebagai orang 

dewasa lainnya. Mereka mulai bertanggung jawab atas dirinya sendiri 

dan bergantung pada dirinya sendiri. Maka dari itu, perkembangan 

kemandirian pada remaja tidak dapat lepas dari dukungan keluarga 

terutama dari orang tua itu sendiri. 

 

F. Hipotesis 

 

1. Ada hubungan antara kepercayaan diri dan dukungan kelurga 

dengan kemandirian remaja. 

2. Ada hubungan antara kepercayaan dri dengan kemandirian 

remaja. 

3. Ada hubungan antara dukungan keluarga dengan kemandirian 

remaja. 
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