
 

 

 

 

1. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang dan Masalah 

1. Latar Belakang 

Manusia adalah makhluk sosial yang senantiasa ingin berhubungan dengan 

manusia lainnya. Seseorang ingin mengetahui lingkungan sekitarnya, rasa 

ingin tahu ini memaksa manusia perlu berkomunikasi dengan orang-orang 

disekitarnya.  

 

Rakhmat (2004) mengungkapkan bahwa kita belajar menjadi manusia 

melalui komunikasi. Menurut Harnack dan Fest (dalam Rakhmat, 2004) 

menganggap komunikasi sebagai proses interaksi diantara dua orang untuk 

tujuan integrasi intrapersonal dan interpersonal. 

 

Komunikasi menurut Cangara (1998) adalah suatu proses dimana dua 

orang atau lebih melakukan pertukaran informasi dengan satu sama 

lainnya, pada giliranya akan tiba pada saling pengertian yang mendalam. 

Devito membagi komunikasi atas empat macam, yakni  komunikasi 

interpersonal, komunikasi kelompok kecil, komunikasi publik dan 

komunikasi massa (dalam Uchjana, 2005). 

  

Dari keempat tipe komunikasi tersebut yang akan dibicarakan dalam 

penelitian ini adalah tipe komunikasi interpersonal. Komunikasi 
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interpersonal dapat dibedakan atas dua macam menurut sifatnya, yakni 

komunikasi diadik dan komunikasi kelompok kecil. Komunikasi diadik 

ialah proses komunikasi yang berlangsung antara dua orang dalam situasi 

tatap muka. Sedangkan komunikasi kelompok kecil ialah proses 

komunikasi yang berlangsung antara tiga orang atau lebih secara tatap 

muka, dimana anggota-anggotanya saling berinteraksi satu sama lainnya 

(Cangara, 1998). 

 

Komunikasi interpersonal berlangsung diantara individu, bersifat pribadi. 

Maka komunikasi interpersonal dianggap mampu memanusiawikan 

manusia sebagai pribadi yang pantas dan selayaknya dihormati, dihargai 

dan diberdayakan. Barus (2005) menjelaskan karena sifatnya yang 

interpersonal inilah, maka komunikasi interpersonal mampu menjadi unsur 

paling penting dalam membentuk pribadi, menggerakkan partisipasi, 

memodifikasi sikap-perilakui individu, meningkatkan relasi, menyehatkan 

jiwa, memberdayakan individu, dan bahkan ampuh dalam mengatasi 

konflik-konflik kepentingan. 

 

Oleh karena pentingnya proses komunikasi interpersonal untuk 

perkembangan anak yang optimal, anak dituntut untuk mampu melakukan 

komunikasi interpersonal dengan baik. Rakhmat (2004) mengungkapkan 

bahwa selain konsep diri yang negatif, kepercayaan diri juga 

mempengaruhi komunikasi interpersonal seseorang. Dalam hal tersebut, 

kepercayaan diri termasuk dalam konsep diri individu yang mempengaruhi 

komunikasi interpersonal siswa. 
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Masa remaja merupakan masa transisi dari masa anak-anak kemasa 

dewasa, oleh karena itu juga disebut sebagai masa pancaroba yang penuh 

dengan gejolak dan pemberontakan. Sarwono (1988) mengungkapkan 

remaja adalah masa peralihan dari anak-anak ke dewasa, bukan hanya 

hanya dalam artian psikologis tetapi juga fisik. Hubungan antara badan 

dan jiwa sangat lah erat. Keduanya saling mempengaruhi dan berkembang 

bersama-sama. Hal ini sangat erat hubungannya dengan remaja, dimana 

pada masa remaja terjadi proses perubahan fisik yang sangat terlihat. 

 

Oleh karena masa remaja merupakan masa yang penuh dengan gejolak, 

siswa sangat membutuhkan rasa kepercayaan diri yang tinggi agar mampu 

menyesuaikan diri dengan keadaan lingkungannya. Siswa yang memiliki 

rasa percaya diri yang rendah tentu saja akan menghambat perkembangan 

kepribadiannya sampai nanti dia menjadi dewasa. 

 

Kepercayaan diri menurut Willis (dalam Ghufron dan Risnawati : 2010) 

adalah keyakinan bahwa seseorang mampu menanggulangi masalah 

dengan situasi terbaik dan dapat memberikan sesuatu yang menyenangkan 

bagi orang lain. Alfiatin dan Andayani (1996) menyatakan bahwa 

kepercayaan diri merupakan aspek kepribadian yang berisi keyakinan 

tentang kekuatan, kemampuan, dan ketrampilan yang dimilikinya.  

 

Bila siswa merasa rendah diri, dia akan mengalami kesulitan untuk 

mengkomunikasikan gagasan-gagasannya kepada teman-teman dan juga 

gurunya, tidak mampu berbicara dihadapan umum, atau ragu-ragu 

menuliskan pemikirannya (Rakhmat : 2004). Keinginan siswa untuk 
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menutup diri timbul dari kurangnya kepercayaan kepada kemampuan diri 

sendiri. Siswa yang tidak menyenangi dirinya merasa bahwa dirinya tidak 

akan mampu mengatasi persoalan dan tidak mampu berkomunikasi dengan 

baik. Rakhmat (2004) mengungkapkan bahwa orang yang kurang percaya 

diri akan cenderung sedapat mungkin menghindari situasi komunikasi. Ia 

takut orang lain akan mengejeknya atau menyalahkannya. Dalam 

berdiskusi, ia akan lebih banyak diam.  

 

Siswa yang aprehensif dalam komunikasi, akan menarik diri dari 

pergaulan, berusaha sekecil mungkin berkomunikasi, dan akan berbicara 

bila hanya terdesak saja. Bila kemudian dia terpaksa berkomunikasi, sering 

pembicaraannya tidak relevan, sebab berbicara relevan tentu akan 

mengundang reaksi orang lain, dan dia akan dituntut untuk berbicara lagi 

(Rakhmat, 2004). Tidak semua aprehensi komunikasi disebabkan 

kurangnya percaya diri, tetapi diantara berbagai faktor, percaya diri adalah 

faktor yang paling menentukan.  

 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan guru bidang studi 

yang dilakukan oleh penulis di SMP Tunas Harapan Bandar Lampung, 

penulis menemukan permasalahan pada siswa yaitu diantaranya, siswa 

cenderung berdiam diri saat berkumpul dengan teman-temannya, berusaha 

menghindar saat diajak berbicara dengan teman ataupun guru, dan sulit 

untuk mengungkapkan pendapatnya saat sedang berdiskusi.  

 

 



5 

 

Hal tersebut menunjukan bahwa ada beberapa siswa yang mengalami 

masalah dalam komunikasi interpersonalnya, dan salah satu faktor 

penyebabnya adalah kepercayaan diri siswa yang rendah. Jika siswa 

memiliki kepercayaan diri yang tinggi, maka dia akan mampu melakukan 

komunikasi interpersonal dengan baik. Sedangkan, siswa yang kurang 

memiliki kepercayaan diri, maka dia akan sulit untuk melakukan 

komunikasi interpersonal di sekolah. Bimbingan Konseling adalah proses 

pemberian bantuan terhadap individu agar bisa menerima dan memahami 

diri dan lingkungan sekitarnya. Dengan demikian peran guru Bimbingan 

dan Konseling sangat penting bagi perkembangan siswa di sekolah agar 

siswa mampu memahami dirinya sendiri dan mengembangkan dirinya 

secara optimal.  

 

Hal inilah yang melatar belakangi penulis untuk melakukan penelitian 

yang berjudul “Hubungan antara kepercayaan diri dalam berkomunikasi 

dengan komunikasi interpersonal disekolah pada siswa kelas VII SMP 

Tunas Harapan Bandar Lampung tahun ajaran 2012/2013”. 

 

2. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah-masalah yang 

ada dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut : 

1. Siswa ragu-ragu dan sulit untuk mengungkapkan pendapat saat 

berdiskusi. 

2. Siswa berusaha menghindar dari teman-temannya yang sedang 

berkumpul saat istirahat. 
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3. Siswa lebih memilih diam saat diajak berbicara oleh teman ataupun 

guru. 

4. Siswa lebih memilih menyendiri didalam kelas daripada berkumpul dan 

berbaur dengan teman-teman. 

   

3. Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka pembatasan masalah dalam 

penelitian ini yaitu “Hubungan antara kepercayaan diri dalam 

berkomunikasi dengan komunikasi interpersonal disekolah pada siswa 

kelas VII SMP Tunas Harapan Bandar Lampung tahun ajaran 2012/2013”.  

 

4. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, dan pembatasan 

masalah, maka masalah dalam penelitian ini adalah komunikasi 

interpersonal siswa yang rendah. Adapun permasalahan yang dapat 

dirumuskan dalam penelitian ini adalah “Apakah ada hubungan yang 

signifikan antara kepercayaan diri dalam berkomunikasi dengan 

komunikasi interpersonal pada siswa kelas VII SMP Tunas Harapan 

Bandar Lampung tahun ajaran 2012/2013”. 

 

B. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kepercayaan 

diri dalam berkomunikasi dengan komunikasi interpersonal pada siswa 

kelas VII SMP Tunas Harapan Bandar Lampung Tahun Ajaran 2012/2013. 
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2. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

Secara umum hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi dunia 

pendidikan, yaitu diharapkan dapat menambah dan memperkaya 

khasanah teori tentang komunikasi interpersonal siswa dan faktor yang 

mempengaruhinya. 

 

b. Manfaat Praktis 

1. Bagi konselor sekolah, hasil penelitian ini nantinya dapat dijadikan 

salah satu rujukan dalam pengembangan program bimbingan dan 

konseling disekolah khususnya dalam pengembangan layanan 

pribadi sosial.  

2. Memberi masukan kepada siswa untuk selalu berusaha 

menumbuhkan kepercayaan diri siswa agar mampu melakukan 

komunikasi interpersonal dengan baik. 

 

C. Kerangka Pikir 

Manusia sebagai mahluk sosial membutuhkan komunikasi untuk berhubungan 

dengan orang disekitarnya. Melalui komunikasi, manusia dapat 

menyampaikan pesan atau informasi kepada orang lain sehingga dapat 

berhubungan atau berinteraksi antara satu dengan yang lain dengan melakukan 

komunikasi tersebut (Cangara, 1998). 

 

Colin (dalam Rakhmat, 2004) mendefinisikan komunikasi merupakan usaha 

untuk membuat satuan sosial dari individu dengan menggunakan bahasa atau 

tanda. Hal tersebut menunjukan bahwa komunikasi merupakan komponen 
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yang cukup penting dalam kehidupan, dan kehidupan seseorang tidak pernah 

bisa lepas dari komunikasi. Begitu juga dengan siswa di sekolah, untuk 

mendapatkan perkembangan diri yang optimal, siswa dituntut untuk 

melakukan komunikasi dengan orang disekitarnya.  Hal ini di dukung dengan 

pendapat Neuman (dalam Rakhmat, 2004) yang mendefinisikan komunikasi 

sebagai proses untuk mengubah kelompok manusia menjadi kelompok yang 

lebih berfungsi. Johnson (dalam Fajar, 2009) mengungkapkan bahwa hakikat 

komunikasi adalah pikiran atau perasaan seseorang kepada orang lain dengan 

menggunakan bahasa sebagai alat penyalurannya. 

 

Kepercayaan diri merupakan salah satu faktor yang menentukan dalam 

komunikasi interpersonal. Rakhmat (2004, 108) mengungkapkan bahwa 

keinginan seseorang untuk menutup diri, selain dari faktor konsep diri yang 

negatif, dapat timbul akibat dari kurangnya kepercayaan kepada kemampuan 

sendiri. Siswa yang tidak menyenangi dirinya merasa bahwa dirinya tidak 

akan mampu mengatasi persoalan. Siswa yang kurang percaya diri akan 

cenderung sedapat mungkin menghindari situasi komunikasi. Misalnya siswa 

selalu memilih duduk dibaris belakang saat proses belajar mengajar karena 

menghindari komunikasi langsung dengan guru. 

 

Menurut Willis (dalam Rakhmat, 2004) mengungkapkan kepercayaan diri 

adalah keyakinan bahwa seseorang mampu menanggulangi suatu masalah 

dengan situasi terbaik dan dapat memberikan sesuatu yang menyenangkan 

bagi orang lain. Kepercayaan diri merupakan cirri kepribadian yang 

mengandung arti keyakinan terhadap kemampuan diri sendiri.  Hal ini sesuai 
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dengan pendapat Afiatin dan Andayani (1996) yang menyatakan pendapat 

bahwa kepercayaan diri merupakan aspek kepribadian yang berisi keyakinan 

tentang kekuatan, kemampuan, dan ketrampilan yang dimilikinya.  

 

Siswa yang kurang percaya diri akan cenderung sedapat mungkin menghindari 

situasi komunikasi. Ia takut oranglain akan mengejeknya atau 

menyalahkannya. Didalam berdiskusi, ia akan lebih banyak diam dan sulit 

mengungkapkan pendapatnya. Sedangkan siswa yang memiliki rasa percaya 

diri, akan lebih mampu berkomunikasi dengan orang disekitar, akan mampu 

berbicara didepan banyak orang, serta berusaha untuk menyampaikan 

pendapatnya dalam berdiskusi dengan teman-teman ataupun guru. 

 

Berdasarkan uraian tersebut, maka muncul kerangka pikir bahwa kepercayaan 

diri yang dimiliki siswa akan mempengaruhi komunikasi interpersonal siswa. 

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :   

 

 

  

 Gambar 1.1 Kerangka Pikir Penelitian 

 

D. Hipotesis 

Hipotesis adalah suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap 

permasalahan penelitian (Arikunto, 2006).  

Berdasarkan kerangka pikir yang telah dikemukakan, maka hipotesis yang 

diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 

Kepercayaan Diri Siswa 

dalam Berkomunikasi (X) 

 

(X) 

Komunikasi Interpersonal 

Siswa (Y) 
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Ha : ada hubungan yang signifikan antara kepercayaan diri siswa dalam 

berkomunikasi dengan komunikasi interpersonal siswa di sekolah pada 

siswa kelas VII SMP Tunas Harapan Bandar Lampung Tahun Ajaran 

2012/2013. 

 

Ho : tidak ada hubungan yang signifikan antara kepercayaan diri siswa dalam 

berkomunikasi dengan komunikasi interpersonal siswa di sekolah pada 

siswa kelas VII SMP Tunas Harapan Bandar Lampung Tahun Ajaran 

2012/2013. 


