


1. Kepercayaan dasar >< Ketidakpercayaan
dasar

2. Otonomi >< Rasa malu dan ragu-ragu
3. Inisiatif >< Rasa bersalah
4. Industri (kerajinan) >< inferioritas

Mencapai identitas diri >< Kebingungan5. Mencapai identitas diri >< Kebingungan
peran

6. Keintiman/keakraban >< Terisolasi
7. Generativitas >< Stagnasi
8. Integritas >< Keputusasaan



 Pada 0 – 1 tahun
 Terbentuk selama tahap fase oral
 Ditunjukkan dengan tidur tenang, menyantap 

makanan dg tenang, membuang kotoran 
dengan santaidengan santai



 Usia 2-3 tahun
 Merupakan tahap kebebasan pengungkapan  

diri
 Menentukan tumbuhnya kemauan, 

mempelajari apa yang diharapkan dari mempelajari apa yang diharapkan dari 
dirinya, mengetahui kewajiban dan hak2nya

 Pentingnya dorongan orang tua untuk 
menumbuhkan rasa percaya diri

 Orang tua sebaiknya tidak over protective



 Usia 4 th – usia sekolah
 Masa untuk menumbuhkan inisiatif, masa 

untuk memperluas penguasaan dan tanggung 
jawab

 Apabila orang tuan terlalu banyak  Apabila orang tuan terlalu banyak 
menggunakan hukuman verbal atas inisiatif 
anak, maka akan tumbuh rasa bersalah



 Uis 6 – 11 tahun
 Berkembang kemampuan berpikir deduktif, 

disiplin diri, interaksi dengan teman sebaya 
dan rasa ingin tahu

 Perhatian pada alat2 permainan sedikit demi  Perhatian pada alat2 permainan sedikit demi 
sedikit mulai berkurang digantikan dengan 
alat2 perkakas untuk bekerja

 Apabila lingkungan tdk mendukung (orang 
tua & guru), tumbuh rasa inferioritas



 Usia 12/13 th – 20 th
 Mulai merasakan identitas diri (menyadari 

sifat2 diri, aneka kesukaan dan 
ketidaksukaan, tujuan di masa depan, 
rencana karir dsb)rencana karir dsb)



 Usia 20 – 24 tahun
 Mengorientasikan pada pekerjaan dan 

pasangan hidup
 Merupakan masa menumbuhkan kemampuan 

dan kesediaan meleburkan diri dengan orang dan kesediaan meleburkan diri dengan orang 
lain

 Apabila tidak mampu akan menimbulkan 
hubungan sosial yang hampa dan isolasi



 Usia 25 – 45 th
 Generativitas ditandai dengan kemampuan 

menunjukkan perhatian terhadap 
produktivitas diri : keturunan, ide-ide, 
prestasi dsbprestasi dsb

 Apabila didominasi kesenangan pribadi saja, 
individu tidak produktif dan mengalami 
pemiskinan



 Usia di atas 65 tahun
 Integritas merupakan keadaan yang dicapai 

seseorang setelah memelihara produk2 dan 
berhasil menyesuaikan dengan keberhasilan 
dan kegagalan hidupdan kegagalan hidup

 Ditandai dengan sikap bijaksana, raa puas 
dan tidak takut kematian

 Apabila gagal, menjadi pribadi yang keraguan 
dan ketakutan akan kematian



 Menurut Erikson, remaja termasuk pada
tahap kelima yaitu pencarian identitas vs
kebingungan identitas - The Search of 
identity

 Remaja pada tahap itu dihadapkan pada
pencarian pengetahuan tentang dirinya, pencarian pengetahuan tentang dirinya, 
apa dan dimana serta bagaimana tentang
dirinya.



Dua macam gerak :
1. memisahkan diri dengan ortu
2. menuju ke arah teman sebaya

Gerak 1 tanpa diikuti 2 = kesepian (loneliness)

Tujuan Perkembangan Sosial Remaja :
 Memperluas kontak sosial (dg teman yg memiliki nilai-

nilai yang sama untuk berbagi).nilai yang sama untuk berbagi).
 Mengembangan identitas diri
 Menyesuaikan dengan kematangan seksual
 Belajar menjadi orang dewasa



Kesan pertama/Penampilan yang menarik
Partisipasi sosial
Perasaan humor yang dimilikiPerasaan humor yang dimiliki
Keterampilan berbicara 
Kecerdasan
Status sosial ekonomi yang sama atau lbh tinggi
Memiliki reputasi sportif dan menyenangkan
Tempat tinggal yang dekat dengan kelompok



Terjadi 2 pola keinginan :
Attachment–Autonomy

 Ingin diberi kebebasan (mandiri)
tapi tetap diberi perhatian (kasih
sayang).

Pertentangan dengan ortu :
- penampilan
- disiplin dan kebiasaan harian
- pemilihan teman/pacar
- penentuan masa depan, karir

dan pekerjaandan pekerjaan
- etika, moral, konsep ke-

Tuhan-an

Remaja Latchkey :
Remaja yang membawa kunci rumah

sendiri, pagi ortu sdh berangkat
malam ortu belum pulang shg
tidak bertemu ortu yang sibuk
bekerja



Kualitas lekat menentukan :

insecure attatchment  egois
dependensi  konformitas/isolasi

penuh kekecewaan

Fungsi Kelompok teman sebaya
kebutuhan pribadi remaja
(menyenangkan, memuaskan
kebutuhan afiliasi dan persahabatan)

-penghargaan (material maupun-penghargaan (material maupun
psikologis),

-menyediakan informasi,
-meningkatkan harga diri
-memberikan identitas diri



Identitas didapatkan melalui 
pencarian / eksplorasi atau komitmen

- Achievement 
menemukan identitas setelah 
mengadakan eksplorasi (ada 
eksplorasi diikuti komitmen,

- Moratorium 
sibuk mencari identitas diri ( ada 
eksplorasi tp tdk diikuti dg 
komitmen)komitmen)

- Foreclosure 
menemukan identitas tanpa krisis 
atau eksplorasi lebih dulu (tidak ada 
eksplorasi tp ada komitmen)

- Identity diffusion / Role confussion 
keadaan tanpa menemukan identitas 
yang sesungguhnya (tanpa 
eksplorasi, tanpa komitmen)



◦ Kekaburan identitas
◦ Identity foreclosure
◦ Negative identity
◦ Respectively


