
   
   

 

Skema 2 

Konsep Diri Remaja Laki-laki yang Bermasalah dengan Hukum (subyek 1) 

 

 

  Remaja yang bermasalah dengan 

hukum 

Pencurian dengan pemberatan 

Kondisi dan lingkungan 

sosial di PSMP Antasena : 

- Ada peraturan dan 

kegiatan yang harus 

diikuti oleh subyek 

- Subyek tinggal di 

lingkungan asrama 

dengan PM yang lain 

Dampak : 

- Mengalami 

tekanan fisik 

dan tekanan 

psikis 

- Stigma dari 

masyarakat 

Hal-hal yang memengaruhi konsep diri : 

Orang tua 

 Peran ibu sebagai pelindung kurang 

 Peran ayah sebagai sumber otoritas lemah 

Teman sebaya 

 Memiliki teman yang berusia lebih tua 

 Memiliki seorang pacar yang memenuhi 

kebutuhannya 

 Penerimaan positif dari pihak pacar dan teman 

di lingkungan luar PSMP Antasena 

 Penerimaan negatif dari lingkungan sosial di 

PSMP Antasena 

Masyarakat 

 Ada stigma dari masyarakat 

Belajar 

 Pendidikan berhenti di bangku SMP 

 Perilaku nakal sejak awal remaja 

 Hidup dari satu terminal ke terminal lain 

mencari ayahnya 

 Menjalani 3x masa tahanan  

KONSEP DIRI : 

Dalam keluarga subyek merasa kurang berperan dan kurang 

diperhatikan (-) 

Merasa diterima di lingkungan teman sebaya diluar PSMP 

Antasena (+) 

Ada stigma dari masyarakat sehingga subyek merasa tidak diterima 

lingkungan masyarakat (-) 

Subyek merasa tidak nyaman dan tidak diterima di lingkungan 

PSMP Antasena (-) 

Menerima keadaan dan pengalamannya sebagai sesuatu yang 

berharga (+) 

Secara umum subyek memandang diri negatif (-) 

Memiliki harapan akan tetapi ada keraguan untuk dapat 

mewujudkannya (-) 

Dimensi konsep diri : 

Pengetahuan  

 Penampilan kurang menarik 

 Dewasa, nakal, Mudah marah, 

Agresi, Impulsif, dan kurang jujur 

 Memiliki kemampuan di bidang 

ketrampilan 

 Mudah bergaul 

Harapan 

 Dapat melanjutkan pendidikan 

 Hidup tenang tanpa permasalahan 

 Memiliki pekerjaan yang halal 

Evaluasi 

 Semakin hari semakin nakal 

 Menerima dan bersyukur dengan 

keadaan saat ini 

 Ragu akan masa depan yang lebih 

baik 

Penyebab : 

- Permasalahan 

keluarga 

- Kondisi ekonomi 

- pergaulan 

Kesimpulan : 

Secara umum konsep diri subyek 1 

NEGATIF 



   
   

 

Skema 3 

Konsep Diri Remaja Laki-laki yang Bermasalah dengan Hukum (Subyek 2) 

 

 

  
Remaja yang bermasalah dengan 

hukum 

Pencurian dengan pemberatan 

Kondisi dan lingkungan 

sosial di PSMP Antasena : 

- Ada peraturan dan 

kegiatan yang harus 

diikuti oleh subyek 

- Subyek tinggal di 

lingkungan asrama 

dengan PM yang lain 

Dampak : 

- Mengalami tekanan 

fisik dan tekanan 

psikis 

- Stigma dari 

masyarakat 

Hal-hal yang memengaruhi konsep diri : 

Orang tua 

 Peran ibu sebagai pelindung kurang 

 Peran ayah sebagai sumber otoritas lemah 

Teman sebaya 

 

 Tidak mendapat dukungan dari teman maupun 

pacar 

 Penerimaan negatif dari lingkungan sosial di 

PSMP Antasena 

Masyarakat 

 Ada stigma dari masyarakat 

Belajar 

 Pendidikan berhenti di bangku SMP 

 Perilaku nakal sejak awal remaja 

 Pernah menjadi pengedar narkoba 

 Sekali masuk penjara, masih ada kasus yang 

belum selesai 

KONSEP DIRI : 

Dalam keluarga subyek merasa kurang berperan dan kurang 

diperhatikan (-) 

Menganggap ada persaingan dengan saudara (-) 

Dalam lingkungan sosial, subyek merasa tidak berharga dan tidak 

diterima (-) 

Kurang nyaman tinggal di PSMP Antasena (-) 

Ada stigma dari masyarakat sehingga subyek merasa tidak diterima 

lingkungan masyarakat (-) 

Tidak menerima keadaan dan cenderung menyalahkan orang lain (-) 

Secara umum subyek memandang diri negatif (-) 

Memiliki harapan tetapi berpikir bahwa  tidak akan terwujud (-) 

Dimensi konsep diri : 

Pengetahuan  

 Kurang percaya diri dengan 

penampilan 

 Nakal, Mudah marah, Egois, 

Agresi, depresi, rendah diri 

 Tidak memiliki sesuatu yang bisa 

dibanggakan 

 Mudah bergaul 

Harapan 

 Dapat melanjutkan pendidikan 

 Memiliki pekerjaan yang halal 

Evaluasi 

 Masa remaja adalah masa coba-

coba 

 Tidak dapat menerima dan tidak 

bersyukur dengan keadaan saat ini 

 Putus asa dengan masa depan 

Penyebab : 

- Permasalahan 

keluarga 

- Kondisi ekonomi 

- pergaulan 

Kesimpulan : 

Secara umum konsep diri subyek 2 

NEGATIF 



   
   

 

Skema 4 

Konsep Diri Remaja Laki-laki yang Bermasalah dengan Hukum (Subyek 3) 

 

 

  
Remaja yang bermasalah dengan 

hukum 

Pencurian dengan pemberatan 

Kondisi dan 

lingkungan sosial di 

PSMP Antasena : 

- Ada peraturan 

dan kegiatan 

yang harus diikuti 

oleh subyek 

- Subyek tinggal di 

lingkungan 

asrama dengan 

PM yang lain 

Dampak : 

- Mengalami 

tekanan fisik dan 

tekanan psikis 

- Stigma dari 

masyarakat 

Hal-hal yang memengaruhi konsep diri : 

Orang tua 

 Peran ibu sebagai pelindung kurang 

 Peran ayah sebagai sumber otoritas lemah 

Teman sebaya 

 Ada penerimaan positif dari teman sebaya 

di luar PSMP Antasena 

 Memiliki seorang pacar yang mendukung 

 Penerimaan positif dari lingkungan sosial di 

PSMP Antasena 

Masyarakat 

 Ada dukungan dari masyarakat 

Belajar 

 Pendidikan berhenti di bangku SMP 

 Perilaku nakal sejak awal remaja 

 Perilaku mencuri hingga jumlah yang besar 

dan diamuk massa 

 Untuk pertama kalinya masuk penjara 

KONSEP DIRI : 

Dalam keluarga subyek merasa kurang berperan dan kurang diperhatikan (-) 

Dalam lingkungan sosial, subyek merasa berharga dan diterima (+) 

Ada dukungan dari masyarakat sehingga subyek merasa diterima lingkungan 

masyarakat (+) 

Menerima keadaan dan pengalaman sebagai ABH (+) 

Secara umum subyek memandang diri positif meskipun citra diri fisik negatif 

(+) 

Memiliki harapan dan optimis untuk dapat mewujudkannya (+) 

Dimensi konsep diri : 

Pengetahuan  

 Penampilan kurang menarik 

 Suka tantangan, dewasa, 

Impulsif dan tidak 

pendendam 

 Memiliki kemampuan di 

bidang otomotif dan musik 

 Kurang dapat beradaptasi 

tetapi mudah bergaul 

Harapan 

 Dapat melanjutkan 

pendidikan 

 Memiliki pekerjaan yang 

halal 

Evaluasi 

 Menerima dan bersyukur 

dengan keadaan saat ini 

 optimis masa depan akan 

lebih baik 

Penyebab : 

- Permasalahan 

keluarga 

- Kondisi ekonomi 

- pergaulan 

Kesimpulan : 

Secara umum konsep diri subyek 3 

POSITIF 



   
   

 

Skema 5 

Konsep Diri Remaja Laki-laki yang Bermasalah dengan Hukum 

 

 

 
Remaja yang bermasalah dengan 

hukum 

Pencurian dengan pemberatan 

(SP,WP,DK) 

Kondisi dan lingkungan 

sosial di PSMP Antasena : 

- Ada peraturan dan 

kegiatan yang harus 

diikuti oleh subyek 

- Subyek tinggal di 

lingkungan asrama 

dengan PM yang lain 

Dampak : 

- Mengalami 

tekanan fisik 

dan tekanan 

psikis 

(SP,WP,DK) 

- Stigma dari 

masyarakat 

(SP,WP) 

Hal-hal yang memengaruhi konsep diri : 

Orang tua 

 Peran ibu sebagai pelindung kurang (SP,WP,DK) 

 Peran ayah sebagai sumber otoritas lemah 

(SP,WP,DK) 

Teman sebaya 

 Ada penerimaan positif dari teman sebaya di luar 

PSMP Antasena (SP,DK) 

 Memiliki seorang pacar yang mendukung (SP,DK) 

 Penerimaan positif dari lingkungan sosial di PSMP 

Antasena (DK) 

Masyarakat 

 Ada dukungan dari masyarakat (DK) 

Belajar 

 Pendidikan berhenti di bangku SMP (SP,WP,DK) 

 Perilaku nakal sejak awal remaja (SP,WP,DK) 

 Pernah menjalani masa tahanan (SP,WP,DK) 

 

KONSEP DIRI : 

Dalam keluarga subyek merasa kurang berperan dan kurang 

diperhatikan (SP,WP,DK) 

Merasa di terima dalam lingkungan teman sebaya (SP,DK) 

Merasa diterima dalam lingkungan PSMP Antasena (DK) 

Merasa tidak nyaman tinggal di PSMP Antasena (SP,WP) 

Ada dukungan dari masyarakat sehingga subyek merasa diterima 

lingkungan masyarakat (DK) 

Menerima keadaan dan pengalaman sebagai ABH (SP,DK) 

Secara umum subyek memandang diri negatif (SP,WP) 

Merasa ragu akan masa depan yang lebih baik (SP,WP) 

Dimensi konsep diri : 

Pengetahuan  

 Penampilan kurang menarik 

(SP,WP,DK) 

 Memandang diri secara negatif 

(SP,WP) 

  Mudah bergaul (SP,WP,DK) 

Harapan 

 Dapat melanjutkan pendidikan 

(SP,WP,DK) 

 Memiliki pekerjaan yang halal 

 (SP,WP,DK) 

Evaluasi 

 Menerima dan bersyukur 

dengan keadaan saat ini 

(SP,DK) 

 optimis masa depan akan lebih 

baik (DK) 

Penyebab : 

- Permasalahan keluarga 

(SP,WP,DK) 

- Kondisi ekonomi (SP,WP,DK) 

- Pergaulan (SP,WP,DK) 

KESIMPULAN : 

Konsep diri remaja laki-laki yang 

bermasalah dengan hukum 

 

POSITIF (DK) 

NEGATIF (SP, WP) 
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