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KONSTRUKSI IDENTITAS DIRI REMAJA MISKIN:  
ANALISIS DISKURSIF PADA MAHASISWA PENERIMA 

BEASISWA BIDIKMISI 

ABSTRAK 

Pencapaian rumusan identitas diri yang koheren menurut Erikson adalah 
bagian penting dari proses perkembangan remaja. Remaja miskin dalam literatur 
selama ini dianggap akan kesulitan dalam proses mengkonstruksi identitas diri 
karena keterbatasan alternatif/pilihan identitas yang dapat ia eksplorasi.  

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui: (1) Rumusan identitas diri remaja 
miskin yang berprestasi secara akademik? dan (2) Dinamika psikologis yang 
terjadi ketika remaja miskin mengkonstrusi identitas dirinya. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis diskursif. Partisipan 
dalam penelitian ini berjumlah lima orang. Kelima partisipan adalah remaja dalam 
tahap perkembangan remaja akhir, berusia 18-19 tahun, empat perempuan dan 
satu laki-laki. Semua partisipan adalah mahasiswa penerima besasiswa Bidikmisi. 
Metode pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam. 

Hasil analisis data menunjukkan bahwa: (1) Remaja miskin yang 
berprestasi akademik menjadikan keunggulan akademik sebagai identitas diri. 
Keunggulan akademik sebagai identitas dimaknai sebagai satu kapasitas pribadi 
sekaligus sebuah prestasi, (2) Keunggulan akademik sebagai identitas diri 
dikonstruksi melalui narasi identitas diri positif, (3) Kemampuan remaja miskin 
menjadikan keunggulan akademik sebagai identitas diri positif, membantah 
pendapat Phillips dan Pittman (2003), Yoder (2000), Munford & Sanders (2015) 
dan Noble-Carr dan Woodman (2016) yang menyatakan bahwa remaja miskin 
kesulitan dalam mengkonstruksi identitas diri secara positif. Kesulitan tersebut 
menurut Yoder (2000) karena remaja miskin memiliki keterbatasan 
alternatif/pilihan identitas yang dapat ia eksplorasi, (4) Narasi identitas diri positif 
berfungsi sebagai tujuan hidup dengan tujuan mengubah kondisi kemiskinan 
keluarga, dan (5) Proses keunggulan prestasi akademik menjadi identitas diri 
remaja miskin dipengaruhi oleh faktor kemampuan pribadi dan dukungan sosial 
(dari keluarga dan teman sebaya). Kemampuan pribadi adalah kekuatan harapan,
sikap menerima diri secara realistis, cara berpikir dan bersikap yang rasional-
obyektif, kemampuan mengelola emosi, dan kemampuan untuk mengambil 
keputusan. 

Penelitian selanjutnya perlu mengkaji konstruksi identitas diri remaja 
miskin yang berprestasi di luar bidang akademik, misalnya di bidang ketrampilan, 
kewirausahaan, olahraga atau prestasi di bidang kesenian, sehingga menambah 
pengetahuan tentang konstruksi identitas diri remaja miskin. 
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