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Usia remaja merupakan saat pengenalan atau pertemuan identitas diri dan
pengembangan diri. Pada fase ini remaja sering kali bertanya tentang siapa aku,
ada apa dengan fisikku, menjadi siapa aku kelak dan pertanyaan-pertanyaan lain
yang mengarah pada gambaran mengenai dirinya (konsep diri). Pembentukan
konsep diri ini tidak terlepas dari dukungan orang tua dan dukungan dari teman
sebayanya. Calhoun dan Acocela mengatakan bahwa kelompok teman sebaya
menduduki tempat kedua setelah orang tua terutama dalam mempengaruhi konsep
diri anak. Keberadaan teman sebaya dalam kehidupan remaja merupakan
keharusan, untuk itu seorang remaja harus mendapatkan penerimaan yang baik
untuk memperoleh dukungan dari kelompok teman sebayanya. Melalui informasi
yang diperoleh melalui teman sebaya dalam bentuk dukungan sosial, remaja dapat
mengetahui dan mengerti mengenai siapa dirinya, apakah yang remaja inginkan
dimasa yang akan datang serta peran apa yang harus dijalankan dalam kehidupan
sosialnya terkait dengan konsep dirinya.
Tujuan dalam penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui tingkat
dukungan sosial teman sebaya remaja pada siswa kelas X di SMKN 2 Malang (2)
untuk mengetahui tingkat konsep diri remaja pada siswa kelas X di SMKN 2
Malang (3) untuk mengetahui hubungan antara dukungan sosial teman sebaya
dengan konsep diri remaja pada siswa kelas X di SMKN 2 Malang.
Metode yang digunakan dalam penelitian adalah kuantitatif korelasional.
Variabel bebas dalam penelitian ini dukungan sosial dan variabel terikatnya
adalah konsep diri. Subyek penelitian berjumlah 199 siswa kelas X di SMKN 2
Malang yang dipilih dengan menggunakan teknik cluster random sampling.
Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan metode angket. Analisa data
menggunakan analisis deskriptif dan korelasi product moment dengan bantuan
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Hasil menunjukkan bahwa: (1) tingkat dukungan sosial teman sebaya
dalam kategori tinggi (2) tingkat konsep diri remaja dalam kategori tinggi (3) ada
hubungan yang sangat signifikan antara dukungan sosial teman sebaya dengan
konsep diri remaja.
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