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ABSTRAK 

 

      Cosplay berasal dari kata costume yang berarti kostum atau pakaian dan play yang 

artinya bermain. Para pelaku cosplay dikenal dengan sebutan cosplayer yaitu seseorang 

yang menggunakan kostum sesuai dengan karakter tertentu atau karakter buatan mereka 

sendiri. Cosplayer membuat kostum menarik atau semirip mungkin dengan karakter yang 

ingin diwujudkan, serta harus bisa memainkan peran sesuai dengan sifat dari karakter yang 

kostumnya sedang dikenakan. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui aspek apa saja 

yang terlibat dan bagaimana proses pembentukan konsep diri pada remaja yang menekuni 

cosplay sebagai cosplayer. 

      Tipe penelitian adalah kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Penentuan subjek 

menggunakan teknik purposive sampling dan sumber data didapatkan dengan cara 

pengamatan dan wawancara. Subjek dalam penelitian ini adalah dua orang cosplayer 

perempuan. Analisis data menggunakan thematic coding meliputi open coding, axial 

coding, dan selective coding. 

      Berdasarkan hasil analisis data, ada empat aspek yang berperan dalam konsep diri pada 

cosplayer yaitu aspek fisik, aspek psikis, aspek sosial dan aspek moral. Proses 

pembentukkan konsep diri pada cosplayer terdiri dari knowledge (pengetahuan), 

persuasion (kepercayaan), decision (keputusan), implementation (penerapan) dan 

confirmation (penegasan/pengesahan). 

 

Kata Kunci: konsep diri, remaja, cosplayer 

 
 



 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

      Tiap negara di dunia memiliki berbagai macam budaya yang unik dan khas. Negara 

Indonesia pun memiliki beragam budaya dan berbeda tiap provinsi, misalkan saja acara 

atau serangkaian kegiatan unik yang dilakukan saat ada kematian. Di Bali terdapat upacara 

ngaben (berasal dari kata beya yang artinya biaya atau bekal) yaitu upacara pembakaran 

mayat dengan urutan tertentu (Input Bali, 6 Juni 2015). Berbeda dengan suku Batak di 

provinsi Sumatera Utara yang mengadakan pesta besar-besaran saat upacara kematian 

orang yang telah melunasi hutang untuk menikahkan semua anak-anak mereka (Hutahean, 

2013). Tradisi unik lain yang terdapat di Indonesia adalah pacuan sapi yang dilakukan di 

Madura dikenal dengan sebutan karapan sapi dan makepung (yang berarti kejar-kejaran) 

yang dilakukan di Jembrana yaitu balapan kerbau. Terdapat pula pacu Jawi atau pacu sapi 

yang dilakukan di Sumatera Barat di area sawah yang sudah basah (Kusuma, 2013). Selain 

memiliki beragam budaya, negara Indonesia juga menerima pengaruh budaya dari negara 

lain seperti Korea Selatan, Amerika, Australia dan Jepang.  

      Negara Jepang, sebagai salah satu negara yang membawa budayanya masuk ke negara 

Indonesia, memiliki beragam perayaan yang unik seperti hanami (melihat bunga Sakura 

yang bermekaran) yang diadakan tiap musim semi tiba, matsuri diadakan dalam rangka 

menyambut musim panas dan identik dengan kembang api, setsubun (perayaan pengusiran 

roh jahat dimana anak-anak melemparkan kacang pada orang yang mengenakan topeng 

setan), melakukan doa pertama tahun baru di kuil dan lain-lain. Budaya Jepang modern 

atau dikenal dengan Japan Pop Culture seperti anime (kartun atau animasi Jepang) dan 

manga (komik Jepang) mulai masuk ke Indonesia sekitar tahun 1980-an. Saat itu, manga 

mulai dicetak dan diterbitkan di toko-toko buku. Anime dan manga diminati oleh anak-



 
 

anak dan remaja karena cerita yang disajikan menarik untuk ditonton atau dibaca. Salah 

satu laki-laki berusia 20 tahun yang tinggal di Kota Denpasar menyatakan, 

“Ada cerita yang selalu memberikan pelajaran positif. Misalnya pertemanan, 

persaudaraan, rasa saling memiliki, yang mana nggak ada dari sinetron-

sinetron TV lainnya”. 

 

      Remaja lain yang mengaku menyukai anime beralasan bahwa anime bisa menghibur di 

saat stres dan bisa memberi inspirasi serta motivasi pada hidupnya. Selain diperkenalkan 

melalui media televisi dan cetak, institusi pendidikan tinggi yang menawarkan pendidikan 

bahasa, sastra dan budaya Jepang jumlahnya cukup banyak jika dibandingkan dengan 

jurusan bahasa Korea yang hanya ditawarkan oleh enam universitas di Indonesia 

(Kedutaan Besar Republik Korea untuk Republik Indonesia, 20 Maret 2014). Ini juga 

menunjukkan bagaimana budaya Jepang diperkenalkan kepada orang-orang di negara 

Indonesia dan adanya keseriusan pemerintah Jepang dalam menjalin kerjasama dengan 

pemerintah Indonesia khususnya dalam bidang pendidikan. 

      Budaya modern Jepang sangat beragam. Tidak hanya anime dan manga yang termasuk 

dalam budaya modern Jepang, cosplay juga merupakan budaya modern Jepang. Cosplay 

berasal dari kata costume yang berarti kostum atau pakaian dan play yang artinya bermain. 

Istilah cosplay sendiri adalah istilah bahasa Inggris buatan Jepang. Para pelaku cosplay 

dikenal dengan sebutan cosplayer. Sesuai dengan sebutannya, para cosplayer adalah 

seseorang yang menggunakan kostum sesuai dengan karakter tokoh tertentu atau karakter 

buatan mereka sendiri. Selain mereka harus bisa membuat kostum menarik atau semirip 

mungkin dengan karakter yang ingin diwujudkan, para cosplayer juga harus bisa 

memainkan peran sesuai dengan sifat dari karakter yang kostumnya sedang dikenakan dan 

juga properti lain yang mendukung pembentukan karakter seperti tata rias, rambut palsu 

atau benda-benda lain seperti pedang, pistol, senapan, topi, topeng dan sebagainya. Salah 

satu cosplayer laki-laki berusia 21 tahun yang berasal dari Kota Denpasar menyatakan,  



 
 

“Awal suka anime dari kelas 3 SD, Inuyasha dan Samurai X, terus semenjak 

kenal internet kelas 1 SMP, jatuh cinta sama Nana Kitade, dia adalah 

penyanyi pop jepang sejenis "Lolita Rock" yang mengenakan pakaian 

berjenis "Lolita" yang dari dulu sampai sekarang menjadi fetish 

saya. Menurut saya, fashion jenis lolita adalah fashion abadi yang masih 

terkenal dari era 1800'an hingga sekarang masih di kenal, karena wanita 

dengan lolita, terlihat sopan, rapi, elegan, dan pastinya sangat-sangat 

menarik, saya jatuh cinta dengan miku saat kelas 1 SMK hingga sekarang. 

Saya memulai cosplay saat D’Jafu (The Japan Festival of Udayana) tahun 

lalu, dan saya merayakan setahun cosplay saya dengan serius bercosplay 

Miku, dan dari awal sampai sekarang nggak pernah serius cosplay jadi 

karakter yang benar-benar karakter, dan sebagai cosplayer, karakter yang 

saya impi-impikan yaitu menjadi miku. Sekarang kondisi saya sebagai 

"Cosmaker" atau sebagai pembuat kostum khusus cosplay, saya melepas 

kuliah saya dan akan melanjutkan kuliah lagi di ISI (Institut Seni Indonesia) 

jurusan Fashion Design, karena saya sangat mencintai dunia ini, per-otaku-

an (segala hal yang berhubungan dengan manga dan anime), sebagaimana 

saya mencintai orang tua saya, karena menurut saya menguntungkan bagi 

saya mengikutinya.” (Sudwija, 2013) 

      Dari pernyataan tersebut terlihat bagaimana seorang cosplayer sangat menekuni bidang 

cosplay. Cosplayer laki-laki lain yang berasal dari Kota Banyuwangi menyatakan bahwa 

awal mengetahui tentang cosplay ini adalah melalui teman-temannya di jejaring sosial, 

Facebook dan mulai tertarik dengan cosplay.  

“Sejak kecil, hobiku menggambar dan paling suka menggambar manga. 

Itulah kenapa aku suka nonton anime buat inspirasi juga gitu. Karena 

menyenangkan sekali jka bisa memerankan karakter anime yang kita 

idolakan, bercosplay di event cosplay bagiku seperti masuk ke dunia anime. 

Karena bisa bertemu dengan banyak karakter anime di dunia nyata. Bangga 

rasanya bisa jadi bagian dari mereka.”  

 

      Dari apa yang diungkapkan, terlihat adanya sebuah kebanggaan menjadi seorang 

cosplayer dan bertemu dengan cosplayer lain yang hadir dalam sebuah event tentang 

budaya Jepang.  

  Di Jepang, cosplay hanya dilakukan pada tempat atau event tertentu seperti pada event 

comic market (COMIKET) dimana para cosplayer berada di area yang sudah ditentukan 

untuk bisa berfoto dan difoto oleh pengunjung atau fotografer yang hadir dalam event. 

Cosplayer Jepang umumnya akan berusaha untuk menampilkan karakter yang semirip 

mungkin dengan desain karakter aslinya. Karena jika tidak mirip, cosplayer akan 

mendapatkan komentar buruk dari penggemar tokoh yang ditampilkan cosplayer. Hal ini 



 
 

berbeda dengan cosplayer barat yaitu Amerika dan Eropa. Ketidakmiripan dari karakter 

yang ditampilkan tetap mendapat apresiasi dari orang yang menyaksikan (Doni, 2016).  

      Indonesia sendiri telah banyak menyelenggarakan event yang bertemakan budaya 

Jepang, misalnya AFA ID (Anime Festival Asia yang berlangsung di Indonesia), Popcon 

(Popular Culture Convention) Asia dan berbagai konser musik tunggal artis Jepang seperti 

Scandal dan L’Arc and Ciel atau yang lebih dikenal dengan Laruku. Berdasarkan event 

yang pernah dikunjungi penulis, di Bali sendiri pernah diadakan Kohaku, sebuah event 

budaya Jepang yang diadakan oleh mahasiswa Sastra Jepang Universitas Udayana yang 

sekarang berganti nama menjadi “The Japan Festival of Udayana” yang disingkat menjadi 

“D’Jafu” dan sekarang rutin diadakan tiap tahunnya. Event yang bertemakan budaya 

Jepang juga diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi Bahasa Asing (STIBA) program studi 

Sastra Jepang di Bali yaitu Bunkasai Shiki yang secara perdana berlangsung pada 12 Mei 

2013. Selain itu, ada pula Bali Japan Expo yang dilaksanakan pada 7 Juli 2013 menjadi 

yang kedua kalinya diadakan. Acara tentang kebudayaan Jepang lainnya adalah Festival 

Bon Odori yang terselenggara pada 31 Agustus 2013 dan mendapat dukungan dari 

Konsulat Jenderal Jepang yang ada di Bali. Penampilan cosplay menjadi salah satu hal 

yang menarik pengunjung event. 

     Para pengunjung yang datang ke acara tentang kebudayaan Jepang tertarik dengan kedai 

yang menjual makanan khas Jepang seperti dango (kue Jepang yang ditusuk seperti sate 

dengan tekstur kenyal yang tersedia dalam berbagai rasa), takoyaki (berbentuk bulat 

dengan isian daging gurita dan dihiasi saus dan lembaran atau serbuk olahan ikan cakalang 

diatasnya), nasi kare, ramen dan udon yaitu mie berkuah dari Jepang, sushi (makanan 

berbahan utama nasi dan nori (rumput laut) yang berbentuk gulungan berisi bahan 

makanan lain seperti alpukat, belut goreng, crabstick, wortel dan lain-lain) dan kakigoori 

(es serut dengan berbagai varian rasa). Selain itu, ada juga beberapa pengunjung yang 



 
 

tertarik dengan benda-benda buatan Jepang, misalnya manga, majalah, keramik, kartu pos 

dan gambar tempel. Beberapa kedai juga memperlihatkan barang-barang yang 

berhubungan dengan properti cosplay seperti kostum, jubah, ikat kepala, katana (pedang 

khas Jepang), sepatu dan sandal, topi serta masker. Penampilan kesenian khas Jepang yang 

dihadirkan dalam sebuah event pun menjadi menarik bagi pengunjung yang ingin 

mengenal Jepang dengan seni dan budaya beragam lebih banyak (Irzal A., 2016).  

     Cosplayer selalu ada dalam tiap event budaya Jepang yang terselenggara di Bali. Selain 

dikarenakan penyelenggara event mengadakan kompetisi cosplay, banyak juga cosplayer 

yang datang untuk melakukan cosplay sembari menikmati event. Mereka menyebut diri 

mereka, cosstreet. Para cosstreet ini berada di sekitar tempat event dan akan dengan senang 

hati memenuhi keinginan pengunjung untuk berfoto bersama mereka. Para pengunjung 

akan beramai-ramai untuk mengabadikan diri mereka bersama cosplayer dengan kostum 

khas anime yang mereka kenakan. Ada juga pengunjung yang meminta para cosplayer ini 

berpose sesuai dengan kostum mereka dan mengabadikannya dalam bentuk foto maupun 

video. 

     Para cosplayer di berbagai daerah seperti di DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Jawa 

Barat, Sumatera Utara, Jawa Timur, Yogyakarta dan provinsi lainnya membentuk sebuah 

komunitas bagi para cosplayer. Misalkan saja salah satu komunitas cosplay yang ada di 

Bali yaitu Bali Cosplay Community. Komunitas ini digunakan sebagai wadah atau tempat 

berkumpulnya para cosplayer di Bali dan juga mengundang beberapa cosplayer luar Bali 

untuk bergabung dalam grup di jejaring sosial, Facebook. Komunitas ini berfungsi sebagai 

tempat berbagi info baik itu mengenai event Jepang atau hal lain yang berkaitan dengan 

cosplay itu sendiri. Kegiatan yang ada, salah satunya adalah sesi foto. Dalam sesi foto ini, 

beberapa cosplayer yang memang telah siap dengan perlengkapan kostumnya baik itu 

individu, berpasangan atau grup biasanya akan menjadwalkan sesi untuk berfoto dengan 



 
 

berbagai pose di tempat tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya bersama dengan sang 

fotografer. Hal lain yang dilakukan adalah melakukan proyek bersama, dimana para 

cosplayer dalam komunitas tersebut akan membuat tim sesuai dengan tema atau karakter 

anime atau game mana yang akan diwujudkan. Misalkan dalam anime Naruto terdapat 

karakter protagonis dan antagonis maka para cosplayer akan membuat kostum dan 

melakukan kegiatan cosplay seperti karakter yang sudah ditentukan serta biasanya akan 

diabadikan melalui lensa kamera. Selain itu, mereka juga menyempatkan diri untuk 

berkumpul bersama dalam suatu waktu dan tempat yang ditentukan. Untuk sekedar berbagi 

informasi atau hanya mengobrol dan saling mengenal satu sama lain. Kegiatan yang juga 

pernah diselenggarakan adalah lomba cosplay “Otanjoubi Omedetou”. Lomba ini diadakan 

oleh Bali Cosplay Community dalam rangka menyambut hari ulang tahun komunitas 

mereka dan yang mengikuti perlombaan ini kebanyakan adalah anggota komunitas itu 

sendiri.  

      Namun, ada juga cosplayer yang tidak tergabung dalam komunitas manapun. YS, 

seorang cosplayer perempuan asal Jakarta mengaku bahwa dirinya adalah freelance 

cosplayer. YS berpendapat bahwa jika masuk dalam sebuah komunitas cosplay di Jakarta, 

ia harus aktif. Entah itu saat di grup jejaring sosial, Facebook atau datang saat gathering 

komunitas tersebut. Perempuan berusia 17 tahun ini juga mengatakan akan sangat sulit 

untuk aktif dan hadir di tiap kesempatan. YS mengaku bahwa YS melakukan kegiatan 

cosplay untuk kesenangan dan kepuasan bagi dirinya saja. Terlebih lagi, YS takut diberi 

pendapat yang buruk jika masuk ke sebuah komunitas dan kemudian tidak terlalu aktif 

oleh cosplayer lain. Hal itulah yang memutuskan YS untuk menjadi freelance cosplayer. 

Sehingga, YS bisa bebas melakukan kegiatan cosplay dengan tujuan bersenang-senang 

tanpa kekangan serta bisa memilih untuk datang ke sebuah event Jepang yang memang 

ingin YS datangi. 



 
 

      Cosplayer di Indonesia, khususnya di Jakarta, mayoritas mulai melakukan kegiatan 

cosplay ketika remaja. Hal ini dikarenakan ketika remaja, individu mulai mencoba 

berbagai macam hal, dan cosplay dapat dikatakan sebagai salah satu pilihan kegiatan yang 

dapat dilakukan oleh remaja (Anggarini, 2016). Remaja yang tertarik untuk menjadi 

seorang cosplayer, awalnya tertarik dengan sebuah karakter dan ingin mewujudkan 

karakter yang disukai dalam cosplay. Ada juga remaja yang tertarik dengan budaya 

populer Jepang lain seperti harajuku dan Visual Kei, ingin menjadi pusat perhatian dan 

merasa mampu untuk menampilkan sebuah karakter dalam kegiatan cosplay.  

      Remaja yang telah menjadi cosplayer, merasakan manfaat dari beberapa kali 

melakukan kegiatan cosplay. Dalam cosplay, para remaja bisa bertemu dengan teman-

teman yang memiliki minat yang sama yaitu cosplay, menambah kemampuan yang 

diperlukan dalam cosplay seperti menjahit, membuat properti, akting, penghayatan 

karakter, menjadi lebih percaya diri untuk tampil di depan banyak orang dan juga 

menambah prestasi dalam cosplay yang didapat dari mengikuti kompetisi cosplay. Banyak 

yang mendasari remaja untuk menjadi cosplayer, diantaranya remaja yang ingin tahu lalu 

mencoba untuk melakukan cosplay, remaja yang yakin bahwa dirinya mampu melakukan 

kegiatan cosplay ataupun remaja yang merasa dengan melakukan kegiatan cosplay bisa 

membantu remaja dalam kemampuan tertentu seperti tampil di depan banyak orang. 

Sehingga, peneliti ingin melihat bagaimana gambaran konsep diri dari remaja yang 

menekuni kegiatan cosplay. 

 

B. Fokus Penelitian 

      Fokus utama penelitian ini adalah peneliti ingin mengetahui aspek psikologis yang 

terlibat dalam konsep diri individu yang menekuni bidang cosplay sebagai cosplayer. 

 



 
 

C. Signifikasi dan Keunikan Penelitian 

      Sampai saat ini di Indonesia belum ada penelitian yang mengambil subjek penelitian 

cosplayer. Ada beberapa penelitian yang mengangkat tema Jepang namun tidak berfokus 

pada cosplayer. Beberapa penelitian yang mengangkat tentang cosplay adalah berasal dari 

luar negeri, diantaranya : 

1. Cosplay – Creating or playing identities oleh Henrik Bonnichsen.   

Penelitian ini dimaksudkan untuk menyelidiki apakah Cosplay menjadi sebuah bentuk 

pelarian untuk penggemar manga dan cosplay. Peneliti melakukan Focus Group 

Disscussion (FGD) dengan para cosplayer yang masih aktif melakukan kegiatan 

cosplay. Peneliti juga ingin menegaskan bahwa cosplay tidaklah sebuah bentuk 

pelarian dari kehidupan biasa para penggemar manga dan cosplay tapi juga menjadi 

sebuah wadah penting dalam kreasi identitas bagi mereka. (Bonnichsen, 2011) 

 

2. Cosplay in China : Popular Culture and Youth Community oleh Kanzhi Wang.  

Penelitian ini ingin berkontribusi pada pembelajaran mengenai budaya para anak muda 

di China berdasarkan beberapa anak muda di Hangzhou. Penelitian ini ingin 

mengetahui apa yang menyebabkan cosplay sangat digemari dan popular di kalangan 

anak muda di China. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yaitu 

studi kasus dan diskusi grup fokus. Sumber data didapat dari wawancara intensif dan 

observasi partisipan (Wang, 2010).   

 

3. Budaya Populer Jepang di Indonesia: Catatan Studi Fenomenologis Tentang Konsep 

Diri Anggota Cosplay Party Bandung oleh Antar Venus & Lucky Helmi. Penelitian ini 

menggunakan teori konsep diri Rogers dalam melihat hubungan pada budaya popular 

di kalangan anak muda. Kajian fenomenologis yang digunakan dalam penelitian ini 



 
 

adalah penelitian pendahuluan yang bersifat terbatas dan mengambil empat orang 

responden dari anggota Cosplay Party Bandung (Venus & Helmi, 2010). 

 

      Untuk penelitian tentang konsep diri telah banyak dilakukan, akan tetapi penelitian 

tersebut belum membahas terkait bagaimana proses pembentukannya pada cosplayer. 

Beberapa penelitian yang mengangkat tema penelitian mengenai konsep diri pada remaja 

yaitu: 

1. Pengaruh Konsep Diri Dan Lingkungan Keluarga Terhadap Motivasi Berprestasi Siswa 

Program Studi Teknik Kendaraan Ringan di SMK Muhammadiyah Gamping Tahun 

Ajaran 2010/2011 oleh Joko Prasetyo.  

Penelitian ini merupakan penelitian ex post facto. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui perbedaan motivasi berprestasi siswa program studi teknik kendaraan 

ringan di SMK Muhammadiyah Gamping tahun ajaran 2010/2011 yang mempunyai 

konsep diri negatif dan yang mempunyai konsep diri positif, dan mengetahui perbedaan 

motivasi berprestasi siswa program studi teknik kendaraan ringan di SMK 

Muhammadiyah Gamping tahun ajaran 2010/2011 antara siswa yang mempunyai 

lingkungan keluarga mendukung dan yang mempunyai lingkungan keluarga kurang 

mendukung. Berdasarkan hasil penelitian dapat diperoleh kesimpulan yaitu ada perbedaan 

motivasi berprestasi yang signifikan siswa program studi teknik kendaraan ringan di 

SMK Muhammadiyah Gamping tahun ajaran 2010/2011 yang mempunyai konsep diri 

negatif dengan konsep diri positif dan Ada perbedaan motivasi berprestasi yang signifikan 

siswa program studi teknik kendaraan ringan di SMK Muhammadiyah Gamping tahun 

ajaran 2010/2011 yang mempunyai lingkungan keluarga mendukung dengan lingkungan 

keluarga yang kurang mendukung (Prasetyo, 2012).  

 



 
 

2. Hubungan Konsep Diri dan Kecerdasan Emosi Dengan Kenakalan Remaja oleh Dema 

Yulianto. 

Penelitian ini merupakan penelitian penelitian kuantitatif dan menggunakan cluster random 

sampling sebagai teknik pengambilan subjek. Populasi dari penelitian ini adalah siswa 

MTsN Puncu Kabupaten Kediri yang berjumlah 823 orang. Hasil dari penelitian ini adalah 

peningkatan konsep diri pada remaja akan diikuti dengan penurunan pada kenakalan 

remaja dan semakin tinggi kecerdasan emosi siswa maka semakin rendah kenakalan remaja 

(Yulianto, 2014). 

 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dalam penelitian ini ialah: 

1. Untuk mengetahui aspek apa saja yang terlibat dalam proses pembentukan konsep 

diri pada remaja yang menekuni cosplay sebagai cosplayer. 

2. Untuk mengetahui bagaimana proses pembentukan konsep diri pada seorang 

cosplayer. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoretis 

 Manfaat teoretis yang didapat pada penelitian ini ialah: 

a. Dapat memberikan informasi mengenai aspek apa saja yang terlibat dalam 

proses pembentukan konsep diri dan bagaimana proses pembentukan konsep 

diri pada cosplayer.  

b. Memperkaya kajian ilmu psikologi, terutama dalam bidang perkembangan. 



 
 

 

2. Manfaat Praktis 

Manfaat praktis yang didapat dari penelitian ini adalah: 

a. Memberi informasi yang lebih komprehensif kepada masyarakat umum 

mengenai individu yang terlibat dalam cosplay sebagai cosplayer dan 

bagaimana dinamika kepribadian mereka. 

b. Membantu para individu yang menekuni cosplay sebagai cosplayer untuk 

mendapatkan sebuah pemahaman yang mendalam tentang diri mereka. 

 

 


