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Seiring kemajuan teknologi dan budaya individualis dalam masyarakat membuat beberapa 

remaja, terutama di kota besar sulit menjalin hubungan pertemanan dengan teman sebaya. 

Beberapa remaja bahkan tidak berkeberatan dengan kondisi dimana mereka tidak memiliki 

teman dekat, karena sebagian remaja beranggapan hubungan pertemanan akan mengganggu 

privasi mereka, dan mereka merasa mampu memenuhi kebutuhan mereka tanpa perlu 

mengandalkan orang lain, sehingga menimbulkan sikap egoisme pada remaja. Hal inilah yang 

membuat perkembangan sosioemosional mereka menjadi tidak maksimal. 

Dari hasil survey yang dilakukan oleh LG Economic Reseach Institute pada tanggal 13 Juni 

2012, menyatakan bahwa dari sebanyak 1.800 orang yang berpartisipasi di dalamnya ada 36,4% 

responden memprioritaskan individualitas ketimbang organisasi. Budaya individualisme inilah 

yang harus dijauhkan dari kehidupan para remaja dan mengarahkan mereka pada kehidupan 

bersosialisasi dalam bentuk pertemanan. 

Hubungan pertemanan merupakan sumber dukungan sosial dan emosi yang paling berpengaruh 

terhadap perkembangan remaja. Hubungan dengan teman yang terjalin pada masa remaja sangat 

mempengaruhi aspek perkembangan positif pada remaja, terutama dalam meningkatkan relasi 

positif yang akhirnya dapat membuat remaja memiliki harga diri dan penyesuaian sosial yang 

positif di masa dewasanya. Dengan menjalin hubungan dengan teman, remaja akan merasakan 

kebersamaan dengan orang lain di luar keluarga inti. Hubungan ini dapat membantu remaja 

mendapat dukungan emosional, belajar menjadi pemimpin, belajar berbagi hidup dengan orang 

lain, belajar sikap saling tolong menolong, belajar menggunakan kebebasan berpendapat dan 

menemukan identitas diri, karena pada usia remaja seseorang cenderung mulai melepaskan diri 

dari lingkup keluarga dan mulai menjalin relasi yang mendalam dengan orang lain (Furman & 

Buhrmester, dalam Greca, 2005). 

Penerimaan dari teman sebaya merupakan bagian terpenting dari kehidupan remaja. Dalam 

hubungan pertemanan, remaja merasa mendapat teman berbagi perasaan dan pikiran mereka, 

karena mereka dapat melakukan dan berbicara apa saja tanpa takut dihakimi, dan dapat berbagi 

perasaan yang tidak masuk akal sekalipun. Remaja merasa terlindungi dari kesendirian dan 

keterasingan, sehingga akan terbentuk komunikasi, komitmen, dan pengungkapan pendapat yang 

akan menjauhkan remaja dari perasaan kesendirian (Santrock & Filedman, 2003; Kafle, 2013). 

Tidak jarang pertemanan remaja berkembang kearah persahabatan saat mereka merasakan 

kedekatan yang memberikan kenyamanan pada diri remaja. Beberapa pertimbangan remaja 

dalam memilih teman antara lain karena adanya faktor kesamaan yang akan memudahkan dalam 

berkomunikasi, rasa suka yang  ada timbal balik, adanya karakter positif yang dimiliki teman, 

sikap sosial dan penampilan fisik teman. 

Waktu yang paling banyak digunakan remaja dalam kehidupannya sehari-hari adalah untuk 

menjalin relasi antarpribadi dalam bentuk hubungan pertemanan atau bahkan persahabatan, 

karena dalam kesehariannya mereka dikelilingi oleh orang-orang yang sebaya dengan mereka. 

Dalam menciptakan hubungan pertemanan, tidak semua remaja dapat melakukannya dengan 

baik. Hubungan pertemanan pada remaja terbentuk berdasarkan beberapa pertimbangan 

kesamaan antar masing-masing pribadi dan kemampuan pribadi dalam menjalin relasi. Dalam 

pertemanan remaja juga mungkin terjadi pemutusan hubungan pertemanan, hal ini terjadi karena 

dalam perjalanan hubungan pertemanan mereka mengalami permasalahan yang tidak 

terselesaikan, kepindahan tempat tinggal, kematian, atau pernikahan. Perpisahan pertemanan ini 

jika dianggap wajar oleh remaja maka tidak akan menjadi permasalahan dalam diri remaja, 
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namun saat remaja tidak dapat menerima kenyataan tersebut maka akan memberikan dampak 

negatif kepada remaja, antara lain membuat remaja dalam situasi kesedihan dan keputusasaan, 

mereka tidak mampu menjalin hubungan pertemanan baru dan merasa tidak nyaman dalam 

lingkungan sosialnya. Hal ini terjadi karena hubungan pertemanan pada remaja terjadi secara 

emosional yang mendalam dan teman memberikan pengaruh yang besar terhadap pengambilan 

keputusan dan kepribadian remaja. 

Sebagian besar waktu yang dihabiskan remaja di lingkungan sekolah memberikan pengaruh 

kepada remaja untuk memutuskan dengan siapa dia akan menjalin hubungan dan kriteria seperti 

apa yang dapat mereka pilih menjadi teman. Dalam dalam hal ini sanggat penting diketahui apa 

hambatan yang dirasakan dan keadaan yang dirasakan dalam hubungan pertemanan remaja 

terutama pada saat remaja berada di lingkungan sekolah. Karena selain memiliki dampak positif 

hubungan pertemanan ini juga menimbulkan berbagai dampak negatif antara lain memicu 

terjadinya problem yang menyebabkan remaja mengalami perasaan kesepian, permusuhan, dan 

salah paham dengan teman mereka (Santrock, 2003). Dengan demikian kita dapat membantu 

remaja dalam permasalahan hubungan pertemanan mereka, mengetahui pemahaman dan cara 

pandang remaja terhadap hubungan pertemanan, dan membantu para orang tua dalam 

memberikan pengarahan terhadap anak-anak mereka dalam hal menjalin hubungan pertemanan. 

Dengan fenomena yang terjadi pada remaja saat ini, maka sangat penting dilakukan screening 

apakah para remaja saat ini dapat menjalin hubungan pertemanan dengan baik. Screening ini 

penting dilakukan agar dapat diketahui faktor apa saja yang membuat remaja mudah dalam 

menjalin pertemanan dan hambatan apa yang mereka hadapi saat menjalin pertemanan terutama 

di lingkungan sekolah. Melalui screening juga dapat diketahui seberapa besar remaja 

menganggap penting sebuah pertemanan dalam kehidupan mereka. Permasalahan yang terjadi 

saat ini adalah terbatasnya instrumen dalam pengukuran peer relation yang tervalidasi di 

Indonesia. Dengan dilakukannya validasi instrumen yang sesuai dengan latar belakang budaya 

dan bahasa Indonesia maka akan lebih memudahkan pengguna untuk mengidentifikasi 

permasalahan remaja, dan tidak memerlukan lagi adaptasi instrumen dari luar negeri, yang 

memungkinkan adanya bias budaya sehingga instrumen menjadi tidak tepat sasaran. 

Instrumen untuk screening masalah anak dan remaja (ISMAR) terdiri dari 70 item, yang disusun 

oleh Latipun pada tahun 2014. Pengembangan dan validasi akan dilakukan pada ISMAR dalam 

aspek peer relation (ISMAR-PR) yang terdiri dari 7 item pernyataan. Item-item peer relation 

dalam ISMAR-PR sebelumnya telah melalui uji validitas konten dan validitas konstruk, namun 

belum dilakukan pengujian validitas dengan analisa statistik. Pengembangan dalam penelitian ini 

adalah untuk memberikan penambahan item peer relation dan melakukan uji validitas dengan 

analisa statistik agar instrumen tersebut dapat digunakan sebagai syarat suatu alat ukur dapat 

digunakan. Menurut America Psychological Association (1999) uji validitas dilakukan untuk 

mengetahui sejauhmana bukti dan teori mendukung interpretasi skor tes sebagai konsekuensi 

dari penggunaan tes yang diusulkan. Dengan terciptanya instrumen yang valid, maka instrumen 

ini mampu mengidentifikasi permasalahan pertemanan remaja Indonesia sesuai dengan budaya 

yang berlaku di Indonesia, dan dapat dimanfaatkan oleh cakupan pemakai yang lebih luas, tidak 

hanya oleh psikolog professional tetapi juga dapat digunakan oleh kalangan pendidik seperti 

guru.  

 


