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Abstrak 

 Penelitian ini ingin menguji apakah model relasi Remaja – Orang 
Tua yang diajukan oleh Grotevant dan Cooper bisa digunakan di 
Indonesia. Hasil pengujian konsep relasi ini menunjukkan bahwa 
model relasi remaja -  orang tua yang dibentuk oleh asertivitas diri, 
kebutuhan untuk menampakkan diri berbeda, permeabilitas dan 
mutuality, terbukti cocok untuk mahasiswa Universitas Padjajaran 
Bandung. 

 

1. Pengantar 

 Psikologi perkembangan mempelajari individu yang berkembang, dalam 

kurun waktu tertentu dengan mempertimbangkan konteks dimana individu 

tersebut berada. Dengan demikian relasi individu dengan lingkungan merupakan 

salah satu hal terpenting yang menjadi objek kajian psikologi perkembangan. 

Dalam khasanah psikologi perkembangan Indonesia, relasi interpersonal 

khususnya relasi orang tua anak belum banyak dibahas. Salah satunya adalah 

konsep relasi yang diajukan oleh Grotevant dan Cooper. 

Grotevant dan Cooper (1986) membahas relasi  orang tua – anak dalam 

konteks pengembangan individuasi remaja. Menurut mereka, individuasi adalah 

proses pembentukan remaja untuk menjadi individu yang  berlangsung di dalam 
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keluarga yang ditampilkan dalam serangkaian pertukaran (interplay) antara 

Individualitas dan Hubungan yang terjadi selama orang tua dengan remaja saat 

berelasi dalam keluarga. Gagasan dasarnya adalah dalam setiap relasi antar 

individu akan terjadi dua buah kualitas , yaitu kualitas Individualitas dan kualitas 

Hubungan. Melalui pertukaran kualitas Individualitas dan hubungan ini selama 

remaja berelasi  dengan orang tuanya, remaja bisa mengembangkan 

pemahamannya mengenai pikiran, sudut pandang, perasaan, atau harapan remaja 

sendiri dan mengembangkan pemahamannya mengenai pikiran, sudut pandang, 

perasaan, dan harapan dari orang lain pasangan relasinya, dalam hal ini adalah 

orang tuanya. Pertukaran kualitas Individualitas dan Hubungan serta derajat rasa 

aman yang menyertai relasi orang tua dengan remaja ini akan mengantarkan 

remaja akhir menjadi individu dewasa.  

Dalam makalahnya, Grotevant dan Cooper (1986) menguraikan lebih 

lanjut apa yang ia maksud dengan individualitas dan hubungan. Kualitas 

Individualitas diwakili oleh adanya penegasan diri ( asertivitas diri ) dan 

keberbedaan diri, sedangkan kualitas Hubungan diwakili oleh kepekaan dan 

mutualitas. 

Penegasan diri adalah kesadaran diri akan sudut pandangnya sendiri dan 

rasa tanggung jawab individu untuk mengkomunikasikannya secara jelas. 

Keberbedaan diri adalah kemampuan untuk mengekspresikan perbedaan antara 

diri dengan orang lain, kesadaran untuk menerima tanggung jawab (akibat) dari 

pikiran-pikiran dan perasaan-perasaannya, dan bersamaan dengan itu disertai oleh 

kemampuan untuk mengkomunikasikan ide-ide serta pikirannya secara jelas, 
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langsung, dan berbeda dari orang lain atau pasangan berelasi. Beberapa peneliti-

peneliti keluarga maupun peneliti-peneliti klinis mengutarakan bahwa penegasan 

diri dan pernyataan keberbedaan diri merupakan tanda tercapainya kematangan 

emosional (Beaver, 1976; Karpel, 1976; L’Abate, 1976; Riskin & Faunce 1970, 

dalam Grotevant & Cooper, 1986). 

Kepekaan akan adanya sudut pandang orang lain adalah sejauh mana 

individu mudah dimasuki, ditembus, atau dipengaruhi oleh orang lain. Kepekaan 

yang tinggi akan bisa menghalangi ekspresi sudut pandangnya sendiri dan bisa 

menghalangi perkembangan sudut pandangnya. Biasanya hal ini disertai harapan 

agar bisa diterima atau disetujui oleh orang tua atau sebaya (Carter & McGoldrick 

1980, dalam Grotevant & Cooper 1986). Bila kepekaannya rendah, maka 

individu sulit ditembus oleh ide-ide orang lain. Dengan demikian, individu akan 

menjadi seorang yang terasing dan tidak memiliki pengalaman-pengalaman yang 

bisa mempertajam identitasnya karena tidak bisa menilai dan menghargai identitas 

serta sudut pandang orang lain. Seseorang yang bisa mengelola kepekaannya 

dengan baik berarti mampu membedakan batasan-batasan antara diri dengan 

orang lain. Mutualitas merupakan kepekaan dan penghargaan akan sudut 

pandang orang lain, khususnya pada saat diri sendiri mempunyai sudut pandang 

sendiri (Grotevant dan Cooper, 1998). Hal ini ditandai oleh kepekaan akan 

kebutuhan-kebutuhan orang lain (Karpel 1976; Lewis, et.al.; 1976). Mutualitas ini 

juga ditandai oleh kemampuan untuk berhubungan dengan setiap anggota 

keluarga sebagai seorang individu (Bowen, 1972; dalam Grotevant & Cooper, 

1998) dan ditandai oleh dukungan individu pada orang lain (Bell & Bell 1983; 
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Mishler & Waxler, 1968, dalam Grotevant & Cooper, 1998).  

Menurut Cooper, kualitas Individualitas dan Hubungan ini dalam proses relasi 

sosial akan selalu saling berkaitan melalui sebuah mekanisme yang berkelanjutan 

yang kemudian akan mendukung pengembangan kemampuan berelasi itu sendiri 

dan juga akan mendukung pengembangan individu (Cooper & Cooper, 1992; 

Grotevant & Cooper, 1986).  

 Dalam laporan ini Peneliti berusaha mengkaji ulang apakah konsep 

Grotevant dan Cooper cocok diterapkan di Indonesia. Manfaat melakukan uji 

kecocokan ini adalah memperkaya khasanah psikologi perkembangan Indonesia 

khususnya  mendapatkan sebuah model relasi yang tepat guna. 

2. Metodologi 

 Untuk bisa melakukan uji kecocokan ini ada beberapa langkah yang harus 

dilakukan, yaitu antara lain : operasionalisasi variabel, menurunkan kisi-kisi alat 

ukur dan menyusun alat ukur kemudian mengujicobakan pada sampel penelitian 

2.1 Operasionalisasi Variabel Relasi Remaja 

Variabel relasi remaja terdiri atas dua buah kualitas,dengan dimensi dimensinya  

sebagai berikut. 

(1) Kualitas Individualitas (individuality), yaitu pernyataan individu untuk 

menyatakan atau menegaskan pendapat, harapan dan perasaan diri. 

Kualitas Individualitas ini memiliki dua dimensi yaitu: 

a) Dimensi pengutaraan diri (self assertion), yaitu sejauh mana individu 

menyadari pendapat diri itu penting sehingga ia merasa perlu 
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mengutarakan/mengkomunikasikan sudut pandangnya tersebut pada 

orang lain; 

(c) Dimensi penegasan keberbedaan (separateness) yang merupakan 

ekspresi penegasan diri apabila ia punya pendapat yang berbeda 

dengan orang lain 

(2) Kualitas Hubungan (connectedness), yaitu pernyataan individu dalam 

relasi yang mencerminkan bahwa ia terkait/berhubungan  dengan orang 

lain atau pasangan relasi. Dalam kualitas Hubungan ini terdapat  dua 

dimensi, yaitu: 

a) Dimensi  kepekaan terhadap paparan sudut pandang orang lain 

(permeability), yaitu bagaimana individu memberi makna pada 

hadirnya sudut pandang orang lain; 

b) Dimensi penghayatan pada sudut pandang orang lain (mutuality), yaitu 

sejauh mana individu mampu menghayati sudut pandang orang lain 

(pasangan relasi). 

Untuk bisa menyusun alat ukur orang tua, remaja, dan sebaya perlu 

ditetapkan batasan operasional dari variabel-variabel relasi dalam relasi orang tua, 

remaja, dan sebaya. 

(1) Batasan operasional dari dimensi asertivitas diri (self assertiveness) 

Asertivitas diri adalah sejauh mana individu merasa perlu 

mengkomunikasikan pendapat (sudut pandang, harapan, perasaannya) dan 

mengkomunikasikannya secara langsung. Cara mengutarakan asertivitas diri itu 

bervariasi dari hal-hal berikut. 
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(a) merasa perlu mengutarakan pendapat dan menyatakan pendapat secara 

langsung 

(b) walaupun merasa perlu untuk mengutarakan pendapat, individu 

mengutarakan pendapat secara tidak langsung 

(c) walaupun merasa perlu mengutarakan pendapat, individu tidak 

mengutarakan pendapatnya secara tuntas 

(d) walaupun merasa perlu untuk mengutarakan pendapat, individu 

mengutarakan sesuatu, tetapi bukan hal yang sebebnarnya yang ingin ia 

utarakan (menghindar). 

(e) walaupun merasa perlu untuk mengutarakan pendapat, individu tidak 

mengutarakan diri. 

 

(2) Batasan operasional dari dimensi  kebutuhan untuk menampilkan diri secara 

berbeda (seperatedness) 

Penegasan keberbedaan adalah sejauh mana individu merasa perlu 

mengkomunikasikan pendapatnya (sudut pandang, harapan, perasaannya) yang 

berbeda dan mengkomunikasikannya secara langsung. Cara mengutarakan 

penegasan keberbedaan itu bervariasi dari: 

(a) merasa perlu mengutarakan pendapat yang berbeda dan menyatakan 

pendapat itu secara langsung, 

(b) walaupun merasa perlu untuk mengutarakan pendapatnya yang berbeda, 

individu mengutarakan pendapatnya secara tidak langsung, 
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(c) walaupun merasa perlu mengutarakan pendapatnya yang berbeda, individu 

tidak mengutarakan pendapatnya secara tuntas, 

(d) walaupun merasa perlu mengutarakan pendapatnya yang berbeda, individu 

mengutarakan sesuatu, tetapi bukan hal yang sebenarnya yang ingin dia 

utarakan (menghindar), 

(e) walaupun merasa perlu untuk mengutarakan pendapat yang berbeda, 

individu tidak mengutarakan diri 

 

(3) Batasan operasional dari Penerimaan hadirnya sudut pandang orang lain 

(permeability) 

Penerimaan adalah sejauh mana individu menyadari hadirnya pendapat 

orang lain dan menghargainya, tetapi tidak semata-mata mengikuti pendapat 

orang lain tersebut. Cara mengutarakan kepekaan itu bervariasi dari 

(a) walaupun memiliki pendapat sendiri, individu menghargai pendapat orang 

lain dan mengutarakan penghargaan itu secara langsung, 

(b) individu punya pendapat sendiri, menghargai pendapat orang lain secara 

langsung tetapi mengikuti (menyatu) dengan pendapat orang lain, 

(c) menyadari hadirnya pendapat orang lain, tetapi tidak menyatakan 

penghargaan (diam), 

(d) tidak peduli pada pendapat orang lain, 

(e) melecehkan pendapat orang lain. 
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(4)  Batasan operasional dari Kepekaan pada sudut pandang (mutuality) 

Mutuality adalah sejauh mana dalam sebuah relasi, individu menunjukkan 

kepedulian pada pendapat orang lain khususnya pada saat individu mempunyai 

pendapat sendiri. Kepedulian itu ditunjukkan dengan cara berusaha melakukan 

kompromi terhadap pendapat orang lain yang berbeda. Cara mengutarakan 

mutuality itu bervariasi dari : 

(a) peduli pada pendapat orang lain dan berusaha melakukan kompromi dengan 

pendapat sendiri, 

(b) peduli pada pendapat orang lain yang ditunjukkan dalam responsiveness 

(usul-usul, tambahan informasi, pertanyaan lebih lanjut) tetapi belum 

menunjukkan usaaha untuk mengkompromikan dengan pendapat sendiri, 

(c) tidak peduli pada pendapat orang lain 

 

2.2 Penyusunan Alat Ukur Relasi 

Alat ukur yang akan digunakan adalah kuesioner yang dirancang untuk 

mengetahui ekspresi kualitas Individualitas dan kualitas Hubungan yang 

ditampilkan oleh remaja  pada saat melakukan relasi dengan orang tuanya. Unit 

penelitian di sini adalah remaja. Untuk bisa menyusun alat ukur tersebut, hal yang 

harus dilakukan adalah: 

(1) Menetapkan topik pembicaraan apa saja yang biasa dilakukan antara orang tua 

dengan remaja; 

(2) Menetapkan kisi-kisi alat ukur; 

(3) Melakukan survei cara relasi remaja di kasus Bandung; 
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(4) Pengolahan hasil survei dan penyusunan alat ukur relasi remaja. 

Untuk menetapkan topik yang biasa dilakukan oleh orang tua dan remaja, dan 

antara remaja dengan sebaya, peneliti melakukan sebuah survey terhadap 

sekelompok remaja akhir sebanyak dua puluh orang yang dipilih secara acak 

untuk mengetahui hal apa/topik apa  saja yang umum dijadikan pembicaraan oleh 

orang tua dan sebaya. Hasilnya adalah sebagai berikut. 

(1). Hal yang berkaitan dengan masalah remaja akhir (misalnya pacaran, 

kehamilan dan menikah usia muda, penggunaan narkoba, tawuran di antara 

remaja, masalah drop out dan lain sebagainya); 

(2) Yang berkaitan dengan kegiatan sosial remaja di luar rumah (relasi dengan 

teman akrab, dengan kelompok hobi, dengan organisasi kemahasiswaan dan 

lain sebagainya); 

(3) Yang berkaitan dengan masa depan remaja, termasuk kemungkinan 

pendidikan lanjutan, kemungkinan kursus tambahan, kemungkinan kerja, 

kaitan antara kerja dan hobi dan peluang pembinaan karir. 

Ketiga topik bahasan ini akan digunakan sebagai sarana untuk mengetahui 

bagaimana cara remaja dan orang tua mengekspresikan kualitas Individualitas dan 

kualitas Hubungan selama mereka melakukan relasi. Peneliti menyadari bahwa 

ada hal-hal yang tidak tertampung oleh ukuran-ukuran yang telah dipaparkan 

tersebut. Langkah untuk mengatasi hal ini peneliti memberi kesempatan pada 

remaja untuk mengutarakan bentuk-bentuk pernyataan diri lainnya yang dia 

tampilkan pada saat dia berelasi dengan orang tua. 
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Karena relasi remaja – orang tua yang mengetengahkan Individualitas dan 

Hubungan ini belum pernah diteliti di Indonesia, maka sebelum bisa menyusun 

alat ukur relasi pada remaja, peneliti merasa perlu melakukan survei untuk 

mengenali berbagai cara yang dilakukan oleh remaja pada saat berinteraksi 

dengan ayah, dengan ibu. Berdasarkan kisi-kisi alat ukur yang diturunkan dari 

hasil penelitian Grotevant dan Cooper, peneliti mencoba menyajikan berbagai 

macam cara relasi remaja baik terhadap orang tua . Responden diminta memilih 

jawaban ya atau tidak pada pertanyaan apakah ia pernah melakukan cara relasi 

tersebut (ya) atau tidak pernah melakukan cara tersebut (tidak). 

Tujuan dari survei cara relasi remaja ini adalah untuk: 

 mendapat gambaran cara-cara ekspresi mana yang digunakan oleh remaja saat 

berelasi dengan orang tuanya dan berelasi dengan sebayanya, 

 mendapatkan gambaran mengenai norma cara relasi remaja, dan mendapatkan 

sebuah alat ukur relasi remaja versi mahasiswa Universitas Padjadjaran.  

Berdasarkan kisi-kisi alat ukur, diturunkan item-item alat ukur pernyataan 

diri berupa deskripsi tingkah laku, pada saat terjadi ekspresi individualitas dan 

keterhubungan dengan skala angka 1 sama dengan ya, angka 0 sama dengan tidak. 

Dengan cara ini peneliti mengetahui pernyataan diri yang mana yang diungkapkan 

oleh remaja dan orang tua pada saat mereka melakukan ekspresi kualitas 

Individualitas dan kualitas Hubungan. Dalam alat ukur juga dicantumkan kolom 

bebas untuk mengetahui apakah ada cara menyatakan diri yang lain, yang 

dilakukan oleh remaja dan orang tua, yang belum tercantum dalam alat ukur. 

Bentuk alat ukur Individualitas dan Hubungan ini dilampirkan. 
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Setelah diketahui prosentase pilihan item cara ekspresi maka dilakukan 

reduksi terhadap pilihan-pilihan cara relasi dengan cara menggabung-gabungkan 

item pilihan yang secara konseptual hampir sama dan mempunyai prosentase yang 

hampir sama pula, sehingga kemungkinan pilihan jawaban mempunyai rentang 

yang lebih kecil. Dari hasil reduksi ini terdapat sebuah alat ukur relasi baru yang 

mengukur cara relasi remaja baik terhadap ayah dan terhadap ibu
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2.3 Kisi-Kisi Alat Ukur Variabel Relasi Remaja Berdasarkan Grotevant dan Cooper 

Dimensi Sub Dimensi Deskripsi tingkah laku Ruang 
Lingkup Elemen Nomor 

Item 

Relasi 
dengan ayah 

Cara remaja mengutarakan 
diri pada ayah 

1, 13, 25 

Relasi 
dengan ibu 

Cara remaja mengutarakan 
diri pada ibu 

2, 14, 26 

I. Individualitas 
(Indivduality) 

1. Pengutaraan 
Pendapat  (self 
assertiveness) 

1. Merasa perlu mengutarakan diri dan 
menyatakan diri secara langsung 

2. Mengutarakan diri tidak secara 
langsung 
2.1. Mengutarakan hal lain dulu. 
2.2. Menunda hingga saat yang tepat 
2.3. Mempertimbangkan banyak hal 

3. Mengutarakan diri tidak tuntas 
3.1. Tidak semua diutarakan 
3.2. Ungkapan pendek-pendek 
3.3. Sulit memilih kata 

4. Menghindar (mengutarakan sesuatu 
tapi bukan yang sebenarnya yang ingin 
diutarakan) 

5. Diam (tidak mengutarakan diri) 
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Dimensi Sub Dimensi Deskripsi tingkah laku Ruang 
Lingkup Elemen Nomor 

Item 

Relasi 
dengan ayah 

Cara remaja menegaskan 
pendapatnya yang berbeda 
pada ayah 

4, 16, 28 

Relasi 
dengan ibu 

Cara remaja menegaskan 
pendapatnya yang berbeda 
pada ibu 

5, 17, 29 

2. Keberbedaan 
(Separateness) 
atau penegasan
pada saat 
pendapat diri 
berbeda 
pendapat or ang 
lain 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Merasa perlu mengutarakan diri  
menyatakan diri  yang berbeda secara 
langsung 

2. Mengutarakan pernyataan yang berbeda 
secara tidak langsung 
2.1. Mengutarakan hal lain dahulu 
2.2. Menunda hingga saat yang tepat 
2.3. Mempertimbangkan banyak hal 

3. Mengutarakan pernyataan yang berbeda 
secara  tidak tuntas 
3.1. Tidak semua diutarakan 
3.2. Ungkapan singkat-singkat 
3.3. Sulit memilih kata-kata 

4. Menghindar (mengutarakan sesua tu 
tetapi yang tidak berkaitan de ngan 
topik yang dibahas) 

5. Diam (tidak mengutarakan diri) 

 

Relasi 
dengan 
teman 

Cara remaja menegaskan 
pendapatnya yang berbeda 
pada teman 

6, 18, 30 
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Dimensi Sub Dimensi Deskripsi tingkah laku Ruang 
Lingkup Elemen Nomor 

Item 

Relasi 
dengan ayah 

Cara remaja mengutarakan 
pemahaman pada sudut 
pandang ayah 

7, 19, 31 II. Hubungan 
(Connectedness
) 

1. Penerimaan  
sudut pandang 
orang lain 
(permeability) 

Menyadari hadirnya sudut panda ng 
orang lain dengan cara respons if 
terhadap sudut pandang orang l ain. 
Bentuk tingkah lakunya : 

1. Punya sudut pandang sendiri, t idak 
ikut-ikutan, tapi responsif dengan cara 
mengungkapkan pengakuan terhad ap 
sudut pandang orang lain dengan cara 
 Menghargai sudut pandang orang lain 
 Menyetujui pendapat orang lain  & 

menambahkan usul 

Relasi 
dengan ibu 

Cara remaja mengutarakan 
pemahaman pada sudut 
pandang ibu 

8, 20, 32 
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Dimensi Sub Dimensi Deskripsi tingkah laku Ruang 
Lingkup Elemen Nomor 

Item 

 
 Mengungkapkan komentar yang 

relevan 
2. Responsif dengan cara minta penjelasan 

lebih lanjut 
3. Responsif dgn cara memastikan apa sdt 

pdg orang lain 
4. Responsif dgn cr mengutarakan 

pengakuan thdp sudut pdg orang  lain, 
dan mengikuti saja sudut pandang tsb 
 Menghargai 
 Setuju dan menyatu dengan ide orang 

lain 
 Komentar yang relevan mendukung 

5. Sadar ttg hadirnya sdt pandang org lain 
tapi tdk responsif 

6. Tidak peka thdp hadirnya sdt pdg orang 
lain dgn cara 
 Tidak responsif/diam saja 
 Tidak peduli 
 Melecehkan 
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Dimensi Sub Dimensi Deskripsi tingkah laku Ruang 
Lingkup Elemen Nomor 

Item 

Relasi 
dengan ayah 

Cara remaja menunjukkan 
kepedulian akan pdpt ayah 
yg ditam-pilkan oleh usaha 
koordinasi sdt pdg diri dgn 
sudut pdg org lain 

10, 22, 34 

Relasi 
dengan ibu 

Cara mengko ordinasikan 
sudut pandang diri dgn sdt 
pdg ibu 

11, 23, 35 

2.  Penghayatan 
sudut pandang 
orang lain/ 
mutualitas 
(mutuality) 

Menunjukkan kepedulian pada su dut 
pandang orang lain, khususnya ketika 
individu mempunyai sdt pandang sendiri 

1. Memulai sebuah kompromi dengan sdt 
pandang org lain 

2. Peduli pd harapan -harapan dan 
perasaan orang lain 

 Menjawab usul-usul dengan cara 
memberi informasi /validasi 

 Menunjukkan kepedulian terhada p 
harapan-harapan/ perasaan-perasaan 
orang lain 

3. Tidak peduli harapan orang lain, tidak 
peduli perasaan orang lain 
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2.4 Sampel Penelitian  

Prosedur Penarikan Sampel 

Populasi penelitian ini adalah mahasiswa Universitas Padjadjaran yang 

berusia 18 – 22 tahun. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan 

cluster sampling 2 tahap. Tahap I menetapkan antara 2 kelompok fakultas di 

Universitas Padjadajran yaitu fakultas yang mempelajari relasi antar manusia 

(yaitu Fakultas Hukum, Fakultas Kedokteran Umum, Fakultas Kedokteran Gigi, 

FISIP, Fakultas Sastra, Fakultas Psikologi dan Fakultas Ilmu Komunikasi.  

Secara acak didapatkan Fakultas Psikologi dan Fakultas Ilmu 

Komunikasi), dan fakultas yang tidak mengkhususkan diri dalam relasi antar 

manusia (yaitu FMIPA, Fakultas Peternakan dan Fakultas Pertanian. Secara acak 

didapatkan FMIPA dan Fakultas Pertanian). 

Besarnya ukuran sampel penelitian dikerjakan dalam hubungannya dengan 

pengujian kelayakan model. Kelayakan model ditera memakai statistik Steiger’s 

Root Means Square Approximation. (RMSEA) (Joreskog and Sorbom, 1993). 

 
d
F0
ˆ

  1) 

Pada hakikatnya, statistik ini mencerminkan perbedaan antara struktur 

kovarian matriks empiris, S, dengan populasi  )(θ  yang merupakan fungsi dari 

sejumlah parameter dalam model () dengan catatan bahwa model yang dipakai 

merupakan sebuah aproksimasi dari model yang berlaku dalam populasinya. 
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Dalam statistik di atas, masing-masing simbol didefinisikan sebagai berikut. 

  0),/(ˆˆ
0 ndFMaxF   2) 

dengan F̂ merupakan sebuah fit function berupa maximum likelihood yang 

merupakan fungsi dari parameter  dalam model dan S atau    θ̂,SF . Derajat 

kebebasan d = s- t, dengan s = k(k+1)/2 dan t  menyatakan banyak parameter dalam 

model yang ditaksir. Sedangkan n sama dengan ukuran sampel, sebut N, dikurang 

1, jadi n = N – 1. 

Menurut Browne & Cudeck (1993), seperti dikutip dalam Joreskog dan 

Sorbom (1993), bahwa nilai  sebesar 0.05 memberi indikasi adanya sebuah 

kelayakan model yang baik dan untuk nilai – nilai lainya dibawah 0.08 menyatakan 

sebuah aproksimasi yang masih dapat ditolerir. Mengikuti pemikiran ini, penetapan 

ukuran sampel dikerjakan memakai Software Statistica versi 7, dengan uraian-

uraian berikut ini. 

Tabel 3.4Parameter Perhitungan Ukuran Sampel Minimal dalam Penelitian 

Parameters Value 

Population RMSEA (R) 0.08 

Null Hypothesized RMSEA (R0) 0.05 

Type I Error Rate (α) 0.05 

Degrees of Freedom 41.00 

Power Goal 0.90 

Actual Power for Required N 0.90 

Required Sample Size 319.00 
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Berdasarkan Tabel 3.4 di atas, diperoleh ukuran sampel minimal yang 

disarankan sebesar 319 sampel. Pada tahap penelitian ini alat ukur yang diperoleh 

diberikan pada sejumlah 329 mahasiswa Universitas Padjadjaran.  

 Dari tabel-tabel tersebut sampel laki-laki dan perempuan menunjukkan 

perbandingan yang relatif sama dan penyebaran usianya juga relatif sama, kecuali 

pada usia 18 dan yang tidak mengisi yang jumlahnya masing-masing sekitar 5%. 

Sampel usia 19 sampai dengan 22 tahun, pada masing-masing usia menunjukkan 

jumlah yang hampir sama sekitar 20 – 26 %. Sedang lamanya mengikuti 

pendidikan di perguruan tinggi juga menunjukkan penyebaran yang relatif merata, 

antara   23,71% – 25,53 %. 

2.5 Pengujian Alat Ukur Relasi Remaja 

A. Analisis Validitas Item Alat Ukur Relasi Remaja 

Item Korelasi Item-total Alpha Cronbach jika Item Dibuang 

Item 1 0.5777 0.8777 

Item 2 0.5016 0.8354 

Item 3 0.4214 0.8379 

Item 4 0.4713 0.8351 

Item 5 0.6256 0.8223 

Item 6 0.5445 0.8294 

Item 7 0.5425 0.8307 

Item 8 0.6231 0.8256 

Item 9 0.5127 0.8316 

Item 10 0.5224 0.8309 

Item 11 0.2708 0.8457 
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Item 12 0.588 0.8286 

Item 13 0.5777 0.8777 

Item 14 0.5018 0.8354 

Item 15 0.4214 0.8379 

Item 16 0.4703 0.8351 

Item 17 0.6256 0.8223 

Item 18 0.5445 0.8294 

Item 19 0.5425 0.8307 

Item 20 0.6231 0.8256 

Item 21 0.5127 0.8316 

Item 22 0.5224 0.8309 

Item 23 0.2708 0.8457 

Item 24 0.588 0.8286 

Item 25 0.5777 0.8777 

Item 26 0.5018 0.8354 

Item 27 0.4214 0.8379 

Item 28 0.4703 0.8351 

Item 29 0.6256 0.8223 

Item 30 0.5445 0.8294 

Item 31 0.5425 0.8307 

Item 32 0.6231 0.8256 

Item 33 0.5127 0.8316 

Item 34 0.5224 0.8309 

Item 35 0.20708 0.8457 

Item 36 0.588 0.8286 
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B. Analisis Reliabilitas Alat Ukur Relasi Remaja 

Alpha Cronbach Jumlah Item Jumlah Sampel 

0.8438 36 98 

 

C. Analisis Validitas Konstruk Alat Ukur Relasi Remaja 

Relasi Remaja 
dengan Orang 
Lain 

Asertivitas 
Diri 

Keberbedaan 
dengan 
Orang Lain 

Penerimaan 
terhadap 
Sudut 
Pandang 
Orang Lain 

Penghayatan 
Sudut 
Pandang 
Orang Lain 

Korelasi Pearson 0.864 0.835 0.640 0.777 

Signifikansi 0.000 0.000 0.000 0.000 

Jumlah Sampel 98 98 98 98 

 

3. Hasil dan Pembahasan 

3.1  Pengujian Model Relasi Remaja dengan Ayah 

Berikut ini merupakan hasil pengujian secara statistik untuk Model relasi remaja 

dengan ayah yang dibentuk oleh asertivitas diri, kebutuhan menampilkan diri 

yang berbeda dari penampilan ayah (separateness), penerimaan terhadap paparan 

sudut pandang ayah (permeability), dan penghayatan  pada sudut pandang  ayah 

(mutuality) pada mahasiswa Unpad usia 18 – 22 tahun beserta uraian-uraiannya. 
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Gambar 1 Model Relasi Remaja dengan Ayah dengan Nilai-nilai Muatan 
Faktor 

Hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa model relasi remaja dengan 

ayah yang dibentuk oleh asertivitas diri, kebutuhan menampilkan diri yang 

berbeda dari penampilan ayah (separateness), penerimaan terhadap paparan sudut 

pandang ayah (permeability), dan penghayatan  pada sudut pandang  ayah 

(mutuality) pada mahasiswa Unpad usia 18 – 22 tahun cocok dengan data empirik 

dengan nilai kecocokan berupa chi-square = 59,35; df = 46, p-value = 0,09; GFI = 

0,97; AGFI = 0,95; RMR = 0,02; dan RMSEA = 0,03.  

Model relasi remaja dengan ayah yang diperoleh dari perhitungan statistik 

menunjukkan keempat indikator yaitu asertivitas diri (assertiveness), kebutuhan 

menampilkan diri yang berbeda dari penampilan ayah (separateness), penerimaan 

terhadap paparan sudut pandang ayah (permeability), dan penghayatan  pada 
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sudut pandang  ayah (mutuality) memberikan dukungan yang signifikan (α = 5%) 

terhadap terbentuknya model relasi remaja dengan ayah. Kebutuhan menampilkan 

diri yang berbeda dari penampilan ayah (separateness) memberikan dukungan 

yang paling besar dengan nilai muatan faktor sebesar 0,99 dan nilai-t sebesar 

10,79, dilanjutkan dengan asertivitas diri dengan nilai muatan faktor sebesar 0,97 

dan nilai-t sebesar 9,34, kemudian berikutnya adalah penerimaan terhadap 

paparan sudut pandang ayah (permeability) dengan nilai muatan faktor sebesar 

0,73 dan nilai-t = 8,85, dan muatan faktor paling kecil pada penghayatan  terhadap 

sudut pandang  ayah (mutuality) dengan nilai muatan faktor sebesar 0,59 dengan 

nilai-t = 8,11. Penetapan signifikansi nilai ini apabila nilai-t muatan faktor di atas 

1,96 (batas kritis nilai-t untuk α = 5%). 

Seluruh item yang mengukur indikator-indikator dalam model relasi remaja 

dengan ayah adalah signifikan, baik pada asertivitas diri, kebutuhan menampilkan 

diri yang berbeda dari penampilan ayah (separateness), penerimaan terhadap 

paparan sudut pandang ayah (permeability), maupun penghayatan  pada sudut 

pandang  ayah (mutuality).  
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Tabel 3.1  Nilai Muatan Faktor Indikator-indikator dan Item-item Model 
Relasi Remaja dengan Ayah 

 

Indikator Item Muatan Faktor Nilai-t 

item 1 0,57 - 

item 13 0,77 9,13 

Asertivitas Diri 

item 25 0,67 8,70 

item 4 0,61 - 

item 16 0,67 9,84 

Keberbedaan dengan Ayah 

item 28 0,73 9,77 

item 7 0,70 - 

item 19 0,79 10,94 

Penerimaan terhadap 
Sudut Pandang Ayah 

item 31 0,67 10,09 

item 10 0,72 - 

item 22 0,88 13,12 

Penghayatan terhadap 
Sudut Pandang Ayah 

item 34 0,75 12,40 

 

Pada model relasi remaja dengan ayah, item 13 yang berisi “pada saat saya 

berbicara bersama ayah mengenai kegiatan sosial di luar rumah (misalkan relasi 

dengan teman akrab, kelompok hobi, organisasi kemahasiwaan, organisasi 

pemuda di lingkungan), saya perlu mengutarakan pendapat saya secara langsung“ 

merupakan item yang dominan pada indikator asertivitas diri, item 28 yang berisi 

“pada saat saya berbicara bersama ayah membahas kegiatan sosial saya di luar 

rumah dan terjadi perbedaan yang jelas, maka saya mengutarakan pendapat saya 

yang berbeda dengan jelas“, merupakan item yang dominan pada indikator 



 
 

25 
 

keberbedaan dengan ayah, item 19 yang berisi “pada saat bersama ayah 

membahas kegiatan sosial saya di luar rumah dan ayah memiliki pendapat yang 

unik, saya menghargai pendapatnya dengan mengutarakan penghargaan secara 

langsung, walaupun saya mempunyai pendapat sendiri“ merupakan item yang 

dominan pada indikator penerimaan terhadap sudut pandang ayah, dan item 22 

yang berisi “pada saat bersama ayah membahas tentang kegiatan sosial saya di 

luar rumah dan masing-masing dari kami mempunyai pendapat yang berbeda, 

saya mencoba memahami pendapatnya yang berbeda, membandingkan dengan 

pendapat saya dan mencoba mencari titik temu“ merupakan item yang dominan 

pada indikator penghayatan terhadap sudut pandang ayah.  

 Pengujian Model Relasi Remaja dengan Ibu 

Berikut merupakan hasil pengujian secara statistik untuk Model relasi 

remaja dengan ibu yang dibentuk oleh asertivitas diri (assertiveness), kebutuhan 

menampilkan diri yang berbeda dari penampilan ibu (separateness), penerimaan 

terhadap paparan sudut pandang ibu (permeability), dan penghayatan  pada sudut 

pandang  ibu (mutuality) pada mahasiswa Unpad usia 18 – 22 tahun beserta 

uraian-uraiannya. 
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Gambar 3.2 Model Relasi Remaja dengan Ibu dengan Nilai-nilai Muatan 
Faktor 

 

Hasil pengujian statistik menunjukkan model relasi remaja dengan ibu 

yang dibentuk oleh asertivitas diri, kebutuhan menampilkan diri yang berbeda dari 

penampilan ibu (separateness), penerimaan terhadap paparan sudut pandang ibu 

(permeability), dan penghayatan  pada sudut pandang  ibu (mutuality) pada 

mahasiswa Unpad usia 18 – 22 tahun cocok dengan data empirik dengan nilai 

kecocokan berupa chi-square = 55,27; df = 46, p-value = 0,16; GFI = 0,97; AGFI 

= 0,95; RMR = 0,02; dan RMSEA = 0,03.  

Model relasi remaja dengan ibu yang diperoleh dari perhitungan statistik 

menunjukkan keempat indikator asertivitas diri, kebutuhan menampilkan diri 

yang berbeda dari penampilan ibu (separateness), penerimaan terhadap paparan 

sudut pandang ibu (permeability), dan penghayatan  pada sudut pandang  ibu 
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(mutuality) memberikan dukungan yang signifikan (α = 5%) terhadap 

terbentuknya model relasi remaja dengan ibu.  

Kebutuhan menampilkan diri yang berbeda dari penampilan ibu 

(separateness) memberikan dukungan yang paling besar dengan nilai muatan 

faktor sebesar 0,82 dan nilai-t sebesar 9,40, dilanjutkan dengan asertivitas diri 

dengan nilai muatan faktor sebesar 0,79 dan nilai-t sebesar 6,57 , kemudian 

berikutnya adalah penerimaan terhadap paparan sudut pandang ibu (permeability) 

dengan nilai muatan faktor sebesar 0,75 dan nilai-t = 7,22, dan muatan faktor 

paling kecil pada penghayatan  terhadap sudut pandang  ibu (mutuality) dengan 

nilai muatan faktor sebesar 0,54 dengan nilai-t = 6,88. Penetapan signifikansi nilai 

ini apabila nilai-t muatan faktor di atas 1,96 (batas kritis nilai-t untuk α = 5%). 
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Tabel  Nilai Muatan Faktor Indikator-indikator dan Item-item Model Relasi 
Remaja dengan Ibu 

 

Indikator Item Muatan Faktor Nilai-t 

item 2 0,40 - 

item 14 0,61 6,03 

Asertivitas Diri 

item 26 0,49 6,04 

item 5 0,75 - 

item 17 0,61 9,12 

Keberbedaan dengan Ibu 

item 29 0,61 9,04 

item 8 0,65 - 

item 20 0,86 9,70 

Penerimaan terhadap 
Sudut Pandang Ibu 

item 32 0,56 8,46 

item 11 0,77 - 

item 23 0,85 12,79 

Penghayatan terhadap 
Sudut Pandang Ibu 

item 35 0,70 11,74 

 

Seluruh item yang mengukur indikator-indikator dalam model relasi 

remaja dengan ibu adalah signifikan, baik pada asertivitas diri, kebutuhan 

menampilkan diri yang berbeda dari penampilan ibu (separateness), penerimaan 

terhadap paparan sudut pandang ibu (permeability), maupun penghayatan  pada 

sudut pandang  ibu (mutuality). Hal ini ditunjukkan oleh Tabel 4.5. 

Pada model relasi remaja dengan ibu, item 14 yang berisi “pada saat saya 

membicarakan kegiatan sosial saya di luar rumah bersama ibu, saya akan 

mengutarakan pendapat saya secara langsung“ merupakan item yang dominan 
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pada indikator asertivitas diri, item 5 yang berisi “pada saat saya membahas hal-

hal yang terkait dengan remaja akhir bersama ibu dan terjadi perbedaan yang jelas 

di antara kami, saya akan mengutarakan hal tersebut secara langsung“ merupakan 

item yang dominan pada indikator keberbedaan dengan ibu, item 20 yang berisi 

“pada saat bersama ibu membahas kegiatan sosial saya di luar rumah dan ibu 

memiliki suatu pendapat yang unik, saya menghargai pendapat ibu, walaupun 

saya memiliki pendapt sendiri“ merupakan item yang dominan pada indikator 

penerimaan terhadap sudut pandang ibu, dan item 23 yang berisi “pada saat 

bersama ibu membahas kegiatan sosial saya di luar rumah dan kami memiliki 

pendapat masing-masing yang berbeda, saya mencoba mendengar pendapat ibu 

dan saya mencoba menyelaraskan dengan pendapat saya sehingga kami berdua 

puas“ merupakan item yang dominan pada indikator penghayatan terhadap sudut 

pandang ibu.  

4. Pembahasan terhadap pengujian Relasi Remaja  

Hasil penelitian lain yang dapat diangkat dari adalah konsep relasi remaja 

dengan ayah dan dengan  ibu  cocok dengan remaja Mahasiswa Unpad. Dalam 

penelitian ini, dua relasi ini terbukti berkaitan erat antara kualitas individualitas 

dan kualitas hubungan, artinya dalam setiap relasi apakah itu relasi dengan ayah 

maupun dengan ibu akan ditemukan tampilan kualitas individualitas berupa 

kebutuhan untuk mengutarakan pendapat diri dan kebutuhan untuk menampilkan 

bahwa diri memang berbeda yang akan diikuti dengan kualitas mempertahankan 

hubungan (connectedness) dalam bentuk penerimaan paparan sudut pandang 

pasangan relasi dan penghayatan pada sudut pandang pasangan relasi. Dalam dua 
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relasi ini, remaja menunjukkan dimensi penghayatan sudut pandang pasangan 

(mutuality) yang tidak terlalu tinggi. Menjadi pertanyaan apakah memang pada 

saat terjadinya relasi, dimensi  penghayatan terhadap sudut pandang orang lain 

merupakan dimensi yang dianggap tidak perlu? 

Dalam model relasi,  keterkaitan antara kedua kualitas relasi pada relasi 

dengan ayah lebih kuat relasinya apabila dibandingkan dengan relasi ibu 

(φAyah=0.82, φIbu=0.57). Hal ini menunjukkan bahwa dalam relasi dengan ayah, 

usaha remaja mengekspresikan dirinya sama besarnya dengan usahanya untuk  

mempertahankan hubungan, yaitu dalam bentuk menerima pendapat ayah 

walaupun memiliki pendapat sendiri dan mampu mengutarakan pendapatnya 

sekaligus menghargai serta mencoba menghayati mengapa ayah mempunyai 

pendapat tersebut. Jika diteliti lebih lanjut, keeratan antara kedua kualitas itu 

didominasi oleh  kualitas individualitas, artinya pada saat berelasi dengan ayah, 

asertivitas diri dan kebutuhan untuk  mengutarakan bahwa diri berbeda itu tampil 

sangat menonjol. Mungkin  kebutuhan ini menjadi sangat tinggi karena ayah 

merupakan tokoh penguasa dalam keluarga sehingga untuk bisa sejajar ayah pada 

saat berelasi remaja perlu menunjukkan usaha yang sangat  kuat untuk 

menyatakan dirinya (γAsertivitas=0,97) dan usaha yang kuat itu ditampilkan paling 

besar pada saat remaja membahas hal yang berkaitan dengan kegiatan sosial 

diluar rumah (λ=0,77) dan tentang masa depannya (λ=0,67). Selain itu, kebutuhan 

remaja untuk menyatakan keberbedaannya  juga sangat menonjol 

(γKeberbedaan=0,99) yang ditampilkan terutama pada saat dia membahas hal-hal 

yang terkait dengan masa depan (λ=0,73) dan pada saat mereka membahas 

mengenai kegiatan sosial remaja di luar rumah (λ=0,67).  Relasi remaja ini juga 
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ditandai dengan kesadaran remaja untuk mempertahankan relasi dengan ayah 

dalam bentuk menerima  sudut pandang ayah walaupun remaja memiliki sudut 

pandang sendiri (λ=0,79). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa model relasi remaja dengan ibu yang 

dibentuk oleh asertifitas diri, kebutuhan menampilkan diri yang berbeda dari apa 

yang ditampilkan ibu (separateness), kepekaan terhadap paparan sudut pandang 

ibu (permeability), dan penghayatan pada sudut pandang ibu (mutuality) cocok 

dengan data empirik pada Mahasiswa Unpad. Jika dibandingkan dengan model 

relasi remaja dengan ayah, keeratan hubungan antara kualitas individualitas 

dengan kualitas hubungan pada relasi dengan ibu agak rendah (φ=0.57). Dari 

keempat dimensi relasi, dimensi yang keeratannya paling tinggi adalah kebutuhan 

untuk mengutarakan keberbedaan dari ibu (γ=0.82), sedangkan dimensi yang 

paling rendah adalah dimensi penghayatan terhadap sudut pandang ibu (γ=0.54). 

Penjelasannya, dalam kehidupan sehari hari, ibu biasanya tampil dalam bentuk 

yang penuh kasih sayang, penuh perhatian, halus, lebih terbuka, dan mudah 

dijangkau. Jarang menimbulkan kesan takut dan sering memberikan dukungan-

dukungan afektif pada anaknya. Sifat ibu tersebut diduga membuat anak pada saat 

ia harus menyatakan individualitasnya pada ibu, tidak terlalu membutuhkan usaha 

untuk menyatakan diri (tidak perlu bersikap  asertif pada ibu). Selain itu, sifat ibu 

yang demikian membuat anak atau remaja bisa menyatakan pendapatnya yang 

berbeda secara lebih bebas (γ=0.82), khususnya yang berkaitan degan masalah-

masalah yang dialami teman-teman sebayanya yang mungkin jarang dibicarakan 

dengan ayahnya. Dalam berelasi dengan ibu, kualitas untuk mempertahankan 

relasi ini tampil dalam bentuk kepekaan pada sudut pandang ibu yang cukup 
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tinggi (γ=0,79). Hal ini mungkin saja ditampilkan remaja dalam bentuk tingkah 

laku mudah memahami sudut  pandang  ibu, walaupun tidak seluruhnya mengikuti 

keinginan ibu. 

Cukup menarik perhatian peneliti, dimensi penghayatan terhadap sudut 

pandang pasangan relasi yang relatif rendah dibanding  tiga dimensi  relasi 

lainnya, baik dalam relasi dengan ayah (γ=0.59), maupun relasi dengan ibu 

(γ=0.54). Peneliti menduga walaupun remaja peka terhadap paparan sudut 

pandang pasangan relasi dan menghargai sudut pandang pasangan tersebut, tetapi 

remaja belum sepenuhnya sadar bahwa dalam relasi kita perlu memahami 

mengapa pasangan relasi memiliki sudut pandang tersebut. Sebenarnya, 

kemampuan menghayati sudut pandang pasangan relasi amat diperlukan agar 

terjadi sebuah koordinasi sudut pandang dan hal ini mengarah pada kemampuan 

mengembangkan kerjasama (cooperation) yang sangat diperlukan dalam  berbagai 

bidang kehidupan manusia terutama  dalam kehidupan pekerjaan.  

 

5. Kesimpulan dan Saran 

5.1 Kesimpulan 

Model relasi orangtua remaja yang diajukan dalam penelitian ini tepat 

untuk sampel mahasiswa Unpad, Hal ini berarti dalam relasinya, seorang remaja 

mahasiswa Unpad selalu menampilkan kualitas-kualitas Individualitas yaitu 

Asertivitas Diri dan Keperbedaan dengan pasangan relasi, menampilkan kualitas 

Hubungan dengan dimensi-dimensi Penerimaan Sudut Pandang dan Penghayatan 

Sudut Pandang pasangan. 
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5.2 Saran 

Penelitian mengenai relasi ini datanya diambil menggunakan kuesioner 

yang disusun berdasarkan persepsi remaja. Kelemahan dari alat ukur ini adalah 

kurang bisa mengukur sifat timbal balik dalam interaksinya. Peneliti menyarankan  

agar digunakan/dicobakan metode metode atau  pendekatan-penelitian yang lebih 

dapat mengukur sifat dari relasi ,misalnya  melalui pendekatan naratif (Lieblich & 

Josselson, 1994) 

 Konsep alat ukur relasi yang dikembangkan oleh Grotevant dan Cooper 

walaupun cocok untuk budaya Indonesia tampaknya masih diperlukan 

pengembangan lebih lanjut. Sebagai contoh, penelitian ini dilakukan pada saat 

reformasi di Indonesia baru mulai, pada saat suasana demokrasi baru dimulai. 

Pertanyaannya adalah apakah pada kurun waktu yang akan datang, yaitu apabila   

demokrasi telah mewarnai kehidupanan  di Indonesia, bentuk relasi orang tua 

remaja akan menunjukkan pengembangannya? 

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dimensi relasi yang keempat 

yaitu dimensi penghayatan sudut pandang pasangan relasi pada remaja saat 

berelasi dengan orang lain cenderung rendah. Hal ini mengisyaratkan bahwa 

usaha untuk mempertahankan relasi lebih didukung oleh penerimaan sudut 

pandang lawan relasi, tetapi kurang didukung oleh kemampuan atau  kemauan 

untuk menghayati sudut pandang orang lain. Data ini menampilkan sebuah 

konsekuensi yang tidak terlalu menguntungkan, artinya rendahnya kemampuan 

tersebut bisa menyebabkan rendahnya kemampuan untuk mengkoordinasikan 

sudut pandang. Realisasinya bisa berbentuk rendahnya kemampuan untuk 
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membina kerja sama. Atas dasar ini, peneliti menyarankan sebuah penelitian 

lanjutan yang bisa memperjelas apakah benar dalam berelasi individu remaja 

Indonesia kurang memahami sudut pandang orang lain. 
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