
 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Kepercayaan Diri dalam Bidang Bimbingan Pribadi-Sosial 

1. Bidang Bimbingan Pribadi-Sosial 

Nurihsan (2003) merumuskan bimbingan pribadi-sosial sebagai suatu 

upaya membantu individu dalam memecahkan masalah yang berhubungan 

dengan keadaan psikologis dan sosial, sehingga individu memantapkan 

kepribadian dan mengembangkan kemampuannya dalam menangani 

masalah-masalah dalam dirinya. Bimbingan pribadi-sosial juga sebagai 

upaya pengembangan kemampuan siswa untuk menghadapi dan mengatasi 

masalah-masalah pribadi-sosial dengan cara menciptakan lingkungan 

interaksi pendidikan yang kondusif, mengembangkan sistem pemahaman 

diri dan sikap-sikap positif, serta dengan mengembangkan kemampuan 

pribadi-sosial. 

 

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa bimbingan 

pribadi-sosial merupakan upaya layanan yang diberikan kepada siswa agar 

mampu mengatasi permasalahan-permasalahan yang dialaminya, baik 

yang bersifat pribadi maupun sosial, sehingga siswa mampu membina 

hubungan sosial yang harmonis dilingkungan sekolahnya. Bimbingan 

pribadi-sosial diberikan dengan cara menciptakan suasana yang kondusif, 
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interaksi pendidikan yang akrab, mengembangkan system pemahan diri, 

dan sikap-sikap yang positif. 

 

2. Pengertian Kepercayaan Diri 

Menurut Willis (dalam Ghufron dan Risnawati,2010) kepercayaan diri 

adalah keyakinan bahwa seseorang mampu menanggulangi suatu masalah 

dengan situasi terbaik dan dapat memberikan sesuatu yang menyenangkan 

bagi orang lain. Seseorang merasa bahwa dirinya mampu menghadapi 

berbagai masalah dengan baik dan mampu membuat orang lain merasa 

nyaman dengan dirinya. 

 

Menurut Martini dan Adiyati (dalam Alsa, 2006) kepercayaan diri 

diartikan sebagai suatu keyakinan seseorang untuk mampu berperilaku 

sesuai dengan yang diharapkan dan diinginkan. Apabila seseorang tidak 

memiliki kepercayaan diri maka banyak masalah akan timbul karena 

kepercayaan diri merupakan aspek kepribadian dari seseorang yang 

berfungsi penting untuk mengaktualisasikan potensi yang dimilikinya. 

 

Lauster (dalam Ghufron dan Risnawati, 2010) mendefinisikan 

kepercayaan diri diperoleh dari pengalaman hidup. Kepercayaan diri 

merupakan salah satu aspek kepribadian yang berupa keyakinan akan 

kemampuan diri seseorang sehingga tidak terpengaruh oleh orang lain dan 

dapat bertindak sesuai kehendak, gembira, optimis, cukup toleran dan 

mampu bertanggung jawab. 
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Ghufron dan Risnawati (2010) menyatakan bahwa kepercayaan diri 

merupakan ciri kepribadian yang mengandung arti keyakinan terhadap 

kemampuan diri sendiri. Hal ini didukung oleh Alfiatin dan Andayani 

(1966) yang menyatakan bahwa kepercayaan diri merupakan aspek 

kepribadian yang berisi keyakinan tentang kekuatan, kemampuan dan 

ketrampilan yang dimilikinya. 

 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa kepercayaan diri 

adalah keyakinan untuk melakukan sesuatu pada diri subjek  sebagai 

karakteristik pribadi yang didalamnya terdapat keyakinan akan 

kemampuan diri, optimis, objektif, bertanggung jawab, rasional dan 

realistis. Kepercayaan diri merupakan suatu sikap atau perasaan yakin atas 

kemampuan sendiri sehingga individu yang bersangkutan tidak terlalu 

cemas dalam setiap tindakan, dapat bebas melakukan hal-hal yang disukai 

dan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukan. 

 

3. Aspek-Aspek Kepercayaan Diri 

Lauster (Ghufron dan Risnawati, 2010) mengungkapkan bahwa orang 

yang memiliki kepercayaan diri yang positif, adalah sebagai berikut : 

1. Yakin pada kemampuan sendiri 

Keyakinan kemampuan diri adalah sikap positif seseorang tentang 

dirinya, suatu keyakinan atas diri sendiri terhadap segala fenomena 

yang terjadi yang berhubungan dengan kemampuan individu untuk 

mengevaluasi serta mengatasi fenomena yang terjadi tersebut. 
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2. Optimis  

Optimis merupakan sikap positif yang dimiliki seseorang yang selalu 

berpandangan baik dalam menghadapi segala hal tentang diri dan 

kemampuannya. 

3. Objektif 

Orang yang memandang permasalahan atau sesuatu dengan kebenaran 

yang semestinya, bukan menurut kebenaran pribadi atau menurut 

dirinya sendiri. 

4. Bertanggung jawab 

Bertanggung jawab adalah kesediaan orang untuk menanggung segala 

sesuatu yang telah menjadi konsekuensinya. 

5. Rasional dan realistis 

Rasional dan realistis adalah analisis terhadap sesuatu masalah, sesuatu 

hal, dan suatu kejadian dengan menggunakan pemikiran yang dapat 

diterima oleh akal dan sesuai dengan kenyataan. 

 

4. Ciri-ciri Kepercayaan Diri 

Menurut Guilford (dalam Afiatin & Andayani, 1996) ciri-ciri orang yang 

mempunyai kepercayaan diri adalah: 

1. Merasa yakin terhadap apa yang dia lakukan. 

2. Merasa dapat diterima oleh kelompoknya. 

3. Percaya pada dirinya sendiri serta memiliki ketenangan sikap (tidak 

gugup bila melakukan atau mengtakan sesuatu secara tidak sengaja 

danternyata apa yang dilakukan atau dikatakan itu salah). 
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Ciri-ciri kepercayaan diri menurut Lie (dalam Alsa, 2006) adalah: 

1. Yakin kepada diri sendiri. 

2. Tidak bergantung kepada orang lain. 

3. Tidak ragu-ragu. 

4. Merasa dirinya berharga. 

5. Tidak menyombongkan diri. 

6. Memiliki keberanian untuk bertindak. 

 

Sedangkan ciri-ciri kepercayaan diri menurut Hakim (dalam Alsa, 2006) 

adalah: 

1. Selalu bersikap tenang di dalam mengerjakan segala sesuatu. 

2. Mempunyai potensi dan kemampuan yang memadai. 

3. Memiliki kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya 

serta dapat berkomunikasi di berbagai situasi. 

4. Mampu menetralisir ketegangan yang muncul di dalam berbagai 

situasi. 

5. Memiliki kondisi mental dan fisik yang cukup menunjang 

penampilannya. 

6. Mempunyai kecerdasan yang cukup dan pendidikan formal yang 

cukup. 

7. Mempunyai keahlian atau ketermapilan yang menunjang 

kehidupannya, sosialnya misalnya ketrampilan berbahasa asing. 

8. Memiliki kemampuan bersosialisasi terhdap lingkungan. 

9. Selalu bereaksi positif dalam menghadapi berbagai masalah, misalnya 

tegar, sabar dan tabah dalam menghadapi persoalan hidup. 
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Berdasarkan pendapat diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kepercayaan 

diri adalah sifat yang dimiliki seseorang yang memiliki aspek-aspek 

keyakinan diri, optimis, objektif, bertanggung jawab, rasional dan realistis. 

 

5. Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Kepercayaan Diri Individu 

Kepercayaan diri dipengaruhi oleh beberapa faktor. Berikut ini faktor-

faktor yang mempengaruhi kepercayaan diri seseorang menurut Ghufron 

dan Risnawati (2010), diantaranya adalah : 

1. Konsep diri 

Ghufron dan Risnawati (2010) terbentuknya kepercayaan diri pada diri 

seseorang diawali dengan konsep diri yang diperoleh dalam 

pergaulannya dalam suatu kelompok. Hasil interaksi yang terjadi akan 

menghasilkan konsep diri. 

2. Harga diri 

Konsep diri yang positif akan membentuk harga diri yang positif pula. 

Harga diri adalah penilaian yang dilakukan terhadap diri sendiri. 

Menurut Santoso (dalam Ghufron dan Risnawati, 2010) 

mengungkapkan bahwa tingkat harga diri seseorang akan 

mempengaruhi tingkat kepercayaan diri seseorang. 

3. Pengalaman 

Pengalaman dapat menjadi faktor munculnya rasa percaya 

diri.Sebaliknya, pengalaman juga dapat menjadi faktor menurunnya 

percaya diri seseorang.Ghufron dan Risnawati (2010) berpendapat 

bahwa pengalaman masa lalu adalah hal terpenting untuk 

mengembangkan kepribadian sehat. 
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4. Pendidikan 

Tingkat pendidikan seseorang akan berpengaruh terhadap tingkat 

kpercayaan diri seseorang.tingkat pendidikan yang rendah akan 

menjadikan orang tersebut tergantung dan berada di bawah kekuasaan 

orang lain yang lebih pandai dari nya. Sebaliknya , orang yang 

mempunyai pendidikan tinggi akan memiliki tingkat kepercayaan diri 

yang lebih di banding kan yang berpendidikan rendah. 

 

Menurut Loekmono (dalam Alsa, 2006) perkembangan kepercayaan diri 

dipengaruhi oleh: 

1. Faktor-faktor yang berasal dari dalam individu sendiri. 

2. Norma dan pengalaman keluarga. 

3. Tradisi, kebiasaaan dan lingkungan atau kelompok dimana keluarga 

ituberasal. 

 

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwasanya kepercayaan diri 

seseorang terbentuk berdasarkan faktor fisik, mental, sosial, dalam hal ini 

keadaan keluarga merupakan lingkungan hidup yang pertama dan utama 

dalam membentuk kepercayaan diri. Selain itu, dapat disimpulkan pula 

bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan diri seseorang 

diantaranya konsep diri, harga diri, pengalaman dan pendidikan. Jika 

konsep diri yang dimiliki positif, makan seseorang memiliki kepercayaan 

diri yang tinggi.Sebaliknya, jika konsep diri yang dimiliki seseorang 

negatif, maka orang tersebut memiliki kepercayaan diri yang rendah. 

 

6. Kepercayaan Diri dalam Berkomunikasi pada Remaja 

Kepercayaan diri adalah salah satu aspek yang cukup penting pada 

seseorang. Menurut Willis (dalam Ghufron dan Risnawati, 2010) 
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kepercayaan diri merupakan keyakinan bahwa seseorang mampu 

menanggulanggi masalah dengan situasi terbaik dan dapat memberikan 

sesuatu yang menyenangkan bagi orang lain. Kaitannya dengan remaja, 

menurut Gunawan (2005:190) bahwa para remaja umumnya sulit 

membuka dirinya terhadap orang lain dan sukar mengetahui diri sendiri 

dalam proses perubahannya. Apabila kepercayaan diri pada remaja kurang, 

maka komunikasi dengan orang lain akan terganggu. 

 

Rakhmat (2004) mengungkapkan bahwa keinginan seseorang untuk 

menutup diri, selain dari faktor konsep diri yang negatif, dapat timbul 

akibat dari kurangnya kepercayaan kepada kemampuan sendiri. Orang 

yang tidak menyenangi dirinya merasa bahwa dirinya tidak akan mampu 

mengatasi persoalan. Orang yang kurang percaya diri akan cenderung 

sedapat mungkin menghindari situasi komunikasi. Ia takut orang lain akan 

mengejeknya dan menyalahkannya. Dalam berdiskusi dengan teman-

temannya, ia akan lebih memilih diam.  

 

Rakhmat (2004) mengungkapkan bahwa komunikasi merupakan peristiwa 

sosial, peristiwa yang terjadi ketika manusia berinteraksi dengan manusia 

yang lain. Oleh karena itu pendekatan psikologi komunikasi juga 

merupakan pendekatan sosial. Kaufman (dalam Rahkmat, 2004) 

mengungkapkan bahwa psikologi sosial dalah usaha untuk memahami, 

menjelaskan dan meramalkan bagaimana pikiran, perasaan, dan tindakan 

individu dipengaruhi oleh apa yang dianggapnya sebagai pikiran, 

perasaan, dan tindakan orang lain.  
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Dalam hal ini dapat dijelaskan bila individu-individu berinteraksi dan 

saling mempengaruhi, maka terjadilah proses : belajar yang meliputi aspek 

kognitif dan afektif (aspek berpikir dan aspek merasa), proses 

penyampaian dan penerimaan lambang-lambang (komunikasi), dan 

mekanisme penyesuaian diri seperti sosialisai, permainan peranan, 

identifikasi, proyeksi, agresi, dan sebagainya. 

 

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa kepercayaan diri 

dalam berkomunikasi pada remaja adalah keyakinan untuk melakukan 

sesuatu pada diri remaja sebagai karakteristik pribadi yang didalamnya 

terdapat keyakinan akan kemampuan diri untuk melakukan interaksi dan 

menjalin hubungan dengan orang lain diantaranya dengan berkomunikasi 

dengan oranglain. Keyakinan akan kemampuan untuk melakukan interaksi 

dengan orang lain diantaranya dalam mengeluarkan pendapat, dan mampu 

berbagi informasi dengan orang lain tanpa ada perasaan gugup, malu dan 

ragu-ragu. 

 

B. Komunikasi Interpersonal Siswa 

1. Pengertian Komunikasi Interpersonal 

Devito membagi komunikasi atas empat macam, yakni komunikasi 

interpersonal, komunikasi kelompok kecil, komunikasi publik, dan 

komunikasi massa (dalam Uchjana, 2005). 

 

Komunikasi Interpersonal (interpersonal communication) disebut juga 

dengan komunikasi interpersonal. Diambil dari terjemahan kata 

interpersonal, yang terbagi menjadi dua kata inter berarti antara atau antar, 
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dan personal berarti pribadi. Sedangkan definisi umum komunikasi 

interpersonal adalah komunikasi antara orang-orang secara tatap muka, 

yang memungkinkan setiap peserta mengangkap reaksi yang lain secara 

langsung, baik secara verbal maupun nonverbal (dalam Enjang, 2009). 

 

Johnson (dalam Fajar, 2009) mengungkapkan bahwa hakikat komunikasi 

adalah pikiran atau perasaan seseorang kepada orang lain dengan 

menggunakan bahasa sebagai alat penyalurannya. Menurut Pace (dalam 

Cangara, 1998) komunikasi interpersonal (interpersonal communication) 

dapat dibedakan atas dua macam menurut sifatnya, yakni komunikasi 

diadik (dyadic communication) dan komunikasi kelompok kecil (small 

group communication). 

 

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. 

 

Menurut Devito (dalam Suseno, 2009) menyatakan bahwa komunikasi 

interpersonal merupakan proses pengiriman dan penerimaan pesan antara 

dua orang atau sekelompok kecil orang secara spontan dan informal. 

Seseorang menyampaikan informasi kepada orang lain, dan sebaliknya 

menerima informasi yang diberikan oleh orang lain juga. Hardjana (dalam 

Suseno, 2009) mendefinisikan komunikasi interpersonal adalah interaksi 

tatap muka antara dua orang atau beberapa orang dimana pengirim dapat 
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menyampaikan secara langsung, dan penerima pesan dapat menerima dan 

menanggapi secara langsung pula. 

 

Wiryanto (2004) mengartikan bahwa komunikasi interpersonal merupakan 

komunikasi dari mulut ke mulut yang terjadi dalam interaksi tatap muka 

antara beberapa pribadi. Komunikasi interpersonal sebenarnya merupakan 

proses sosial dimana orang-orang yang terlibat di dalamnya saling 

mempengaruhi.Pada hakikatnya komunikasi interpersonal adalah 

komunikasi antara komunikator dengan komunikan. Komunikasi ini paling 

efektif mengubah sikap, pendapat, atau perilaku seseorang. 

 

Rakhmat (2004) mengungkapkan bahwa komunikasi interpersonal bersifat 

dialogis, artinya arus balik terjadi langsung. Komunikator dapat 

mengetahui tanggapan komunikan saat itu juga. Komunikator mengetahui 

secara pasti apakah komunikasinya positif, negatif, berhasil atau tidak.Jika 

tidak berhasil maka komunikator dapat memberi kesempatan kepada 

komunikan untuk bertanya seluas-luasnya. 

 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa komunikasi 

interpersonal merupakan komunikasi antara beberapa pribadi secara tatap 

muka atau proses pengiriman dan penerimaan pesan antara dua orang atau 

sekelompok kecil orang secara spontan dan informal. Pengirim pesan 

mengirimkan pesan secara langsung, dan penerima pesan dapat menerima 

dan menanggapi pesan secara langsung. Komunikasi interpersonal juga 

mampu mempengaruhi sikap, pendapat dan perilaku orang lain. 
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2. Komponen Komunikasi Interpersonal 

Menurut Djamarah (2004) komponen komunikasi interpersonal yang 

menjadi unsur-usur utama untuk terjadinya proses komunikasi  adalah : 

a. Komunikator yaitu orang yang mengirimkan pesan. 

b. Pesan yang dikirimkan, 

c. Komunikan sebagai penerima pesan dari si pengirim. 

 

Dalam kegiatan komunikasi interpersonal, ketiga komponen itulah yang 

berinteraksi. Ketika suatu pesan disampaikan oleh komunikator dengan 

perantaraan media kepada komunikan, maka komunikator 

memformulasikan pesan yang disampaikannya dalam bentuk kode 

tertentu, yang sedapat mungkin dapat ditafsirkan oleh komunikan dengan 

baik. 

 

Dapat disimpulkan bahwa berhasil tidaknya komunikasi interpersonal 

tergantung pada ketiga komponen itu. Komunikator harus mampu 

menyampaikan pesan kepada komunikan dengan baik, agar pesan yang 

disampaikan dapat dimengerti oleh komunikan dan dapat terjalin 

komunikasi yang efektif antara komunikator dan komunikan. 

 

3. Ciri-Ciri Komunikasi Interpersonal yang Efektif 

Menurut Wiryanto (2004) efektifitas komunikasi interpersonal mempunyai 

lima ciri sebagai berikut: 

a. Keterbukaan (openess). Kemauan menanggapi dengan senang hati 

informasi yang diterima dalam menghadapi hubungan interpersonal. 

b. Empati (empathy). Merasakan apa yang dirasakan orang lain. 
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c. Dukungan (supportiveness). Situasi yang terbuka untuk mendukung 

komunikasi berlangsung efektif. 

d. Rasa positif (positiveness). Seseorang harus memiliki perasaan positif 

terhadap dirinya, mendorong orang lain lebih aktif berpartisipasi, dan 

menciptakan situasi komunikasi kondusif untuk interaksi yang efektif, 

e. Kesetaraan (equality). Pengakuan secara diam-diam bahwa kedua 

belah pihak menghargai, berguna dan mempunyai sesuatu yang 

penting untuk disumbangkan.Sebagai sarana untuk mencapai suatu 

kesepakatan atau kesetaraan pandangan atau pendapat. 

 

Ciri-ciri komunikasi interpersonal yang efektif dapat disimpulkan antara 

lain keterbukaan, empati, dukungan, rasa positif, dan kesetaraan. Dengan 

beberapa unsur yang telah disebutkan diatas, dapat dinilai bagaimana 

komunikasi interpersonal yang efektif ataupun tidak efektif. Bila memiliki 

ciri-ciri yang telah disebutkan, maka dapat diakatakan komunikasi 

interpersonal yang terjalin efektif. 

 

 

4. Fungsi Komunikasi Interpersonal 

Menurut Uchjana (2009) komunikasi interpersonal memiliki enam fungsi 

diantaranya: 

 

a. Memenuhi kebutuhan sosial dan psikologis 

Dengan komunikasi interpersonal, kita bisa memenuhi kebutuhan 

sosial atau psikologis.Para psikolog pun menyarankan bahwa pada 

dasarnya kita adalah makhluk sosial, yaitu orang yang membutuhkan 
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orang lain, sebagaimana halnya manusia membutuhkan makanan, 

minuman, perlindungan dan sebagainya. Apabila kehilangan kontak 

dengan orang lain, kebanyakan orang akan berhalusinasi, kehilangan 

koordinasi motorik, dan secara umum tidak bisa menyesuaikan diri 

dengan diri dan lingkungan sekitar. 

 

b. Mengembangkan kesadaran diri 

Melalui komunikasi interpersonal akan terbiasa mengembangkan 

kesadaran diri mengkonfirmasikan tentang siapa dan apa diri kita. Apa 

yang kita pikirkan tentang diri kita. Namun ada yang sebagian 

merupakan refleksi dari apa yang orang lain sebut tentang diri kita. 

 

c. Matang dalam konvensi sosial 

Melalui komunikasi interpersonal kita tunduk atau menentang 

konvensi sosial. Kita berkomunikasi beramah-tamah dengan orang lain 

dalam rangka memenuhi konvensi sosial. Mengabaikan orang lain dan 

tidak berbicara berarti menentang konvensi sosial dan menimbulkan 

kesan melalaikan orang lain. 

 

d. Konsistensi hubungan dengan orang lain 

Melalui komunikasi interpersonal kita menetapkan hubungan kita.kita 

berhubungan dengan orang lain, melalui pengalaman yang kita lalui 

bersama dengan mereka, dan melalui percakapan–percakapan bersama 

mereka. Ketika kita bertemu dengan seseorang secara terus menerus, 

sifat dasar komunikasinya akan menetapkan tipe dan kualitas 

hubungan kita.  
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e. Mendapatkan informasi yang lebih banyak. 

Melalui komunikasi interpersonal, kita juga akan memperoleh 

informasi yang lebih. Informasi yang akurat dan tepat waktu 

merupakan kunci untuk membuat keputusan yang efektif. Jika kita bisa 

memperoleh sebagian informasi melalui observasi langsung, membaca, 

mendengarkan dari berbagai media, kita bisa memperoleh banyak 

informasi yang bisa digunakan untuk mengambil keputusan selama 

berbicara dengan orang lain. 

 

f. Bisa memperngaruhi atau dipengaruhi orang lain 

Melalui komunikasi interpersonal kita mempengaruhi dan atau 

dipengaruhi oleh orang lain. Kita bisa menggunakan bentuk 

komunikasi ini untuk mempengaruhi orang lain, dan demikian pula 

sebaliknya. Seperti dinyatakan para ahli komunikasi bahwa tujuan 

utama usaha komunikasi adalah untuk mempengaruh igagasan dari 

perilaku orang lain. 

 

Berdasarkan pemaparan tentang fungsi komunikasi interpersonal dapat 

disimpulkan bahwa keberadaan komunikasi interpersonal sangat berperan 

aktif dalam kehidupan. Komunikasi interpersonal memiliki fungsi yang 

luas dalam kehidupan kita terutama dalam kehidupan sosial kita ini, 

diantaranya adalah berfungsi untuk memenuhi kebutuhan sosial dan 

psikologis, mengembangkan kesadaran diri, matang dalam konvensi 

sosial, konsistensi hubungan dengan orang lain, mendapatkan informasi 

yang banyak, dan bisa mempengaruhi atau dipengaruhi orang lain. 
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5. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Komunikasi Interpersonal 

Rakhmat (2004) meyakini bahwa komunikasi interpersonal  dipengaruhi 

oleh persepsi interpersonal; konsep diri; atraksi interpersonal; dan 

hubungan interpersonal. 

 

1. Persepsi interpersonal 

Persepsi adalah memberikan makna pada stimuli inderawi, atau 

menafsirkan informasi inderawi. Persepi interpersonal adalah memberikan 

makna terhadap stimuli inderawi yang berasal dari seseorang (komunikan), 

yang berupa pesan verbal dan nonverbal. Kecermatan dalam persepsi 

interpersonal akan berpengaruh terhadap keberhasilan komunikasi, 

seorang peserta komunikasi yang salah memberi makna terhadap pesan 

akan mengakibat kegagalan komunikasi. 

 

2. Konsep diri 

Konsep diri adalah pandangan dan perasaan kita tentang diri kita. Konsep 

diri yang positif, ditandai dengan lima hal, yaitu:  

a. Yakin akan kemampuan mengatasi masalah 

b. Merasa setara dengan orang lain 

c. Menerima pujian tanpa rasa malu 

d. Menyadari, bahwa setiap orang mempunyai berbagai perasaan, 

keinginan dan perilaku yang tidak seluruhnya disetujui oleh masyarakat 

e. Mampu memperbaiki dirinya karena ia sanggup mengungkapkan aspek-

aspek kepribadian yang tidak disenanginya dan berusaha mengubahnya.  
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Konsep diri merupakan faktor yang sangat menentukan dalam komunikasi 

interpersonal, yaitu: 

a. Setiap orang bertingkah laku sedapat mungkin sesuai dengan konsep 

dirinya. Bila seseorang mahasiswa menganggap dirinya sebagai orang 

yang rajin, ia akan berusaha menghadiri kuliah secara teratur, membuat 

catatan yang baik, mempelajari materi kuliah dengan sungguh-sungguh, 

sehingga memperoleh nilai akademis yang baik. 

b. Membuka diri. Pengetahuan tentang diri kita akan meningkatkan 

komunikasi, dan pada saat yang sama, berkomunikasi dengan orang lain 

meningkatkan pengetahuan tentang diri kita. Dengan membuka diri, 

konsep diri menjadi dekat pada kenyataan. Bila konsep diri sesuai 

dengan pengalaman kita, kita akan lebih terbuka untuk menerima 

pengalaman-pengalaman dan gagasan baru. 

c. Percaya diri. Ketakutan untuk melakukan komunikasi dikenal sebagai 

communication apprehension.Orang yang aprehensif dalam komunikasi 

disebabkan oleh kurangnya rasa percaya diri.Untuk menumbuhkan 

percaya diri, menumbuhkan konsep diri yang sehat menjadi perlu. 

d. Selektivitas. Konsep diri mempengaruhi perilaku komunikasi kita 

karena konsep diri mempengaruhi kepada pesan apa kita bersedia 

membuka diri (terpaan selektif), bagaimana kita mempersepsi pesan 

(persepsi selektif), dan apa yang kita ingat (ingatan selektif). Selain itu 

konsep diri juga berpengaruh dalam penyandian pesan (penyandian 

selektif). 
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3. Atraksi Interpersonal 

Atraksi interpersonal adalah kesukaan pada orang lain, sikap positif dan 

daya tarik seseorang. Komunikasi interpersonal dipengaruhi atraksi 

interpersonal dalam hal: 

a. Penafsiran pesan dan penilaian. Pendapat dan penilaian kita terhadap 

orang lain tidak semata-mata berdasarkan pertimbangan rasional, kita 

juga makhluk emosional. Karena itu, ketika kita menyenangi seseorang, 

kita juga cenderung melihat segala hal yang berkaitan dengan dia secara 

positif.Sebaliknya, jika membencinya, kita cenderung melihat 

karakteristiknya secara negatif. 

b. Efektivitas komunikasi. Komunikasi interpersonal dinyatakan efektif 

bila pertemuan komunikasi merupakan hal yang menyenangkan bagi 

komunikan. Bila kita berkumpul dalam satu kelompok yang memiliki 

kesamaan dengan kita, kita akan gembira dan terbuka. Bila berkumpul 

dengan denganorang-orang yang kita benci akan membuat kita tegang, 

resah, dan tidak enak. Kita akan menutup diri dan menghindari 

komunikasi. 

4. Hubungan interpersonal 

Hubungan interpersonal dapat diartikan sebagai hubungan antara 

seseorang dengan orang lain. Hubungan interpersonal yang baik akan 

menumbuhkan derajat keterbukaan orang untuk mengungkapkan 

dirinya, makin cermat persepsinya tentang orang lain dan persepsi 

dirinya, sehingga makin efektif komunikasi yang berlangsung di antara 

peserta komunikasi. Rakhmat (2007) memberi catatan bahwa terdapat 
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tiga faktor dalam komunikasi interpersonal yang menumbuhkan 

hubungan interpersonal yang baik, yaitu:  percaya diri, sikap suportif 

dan sikap terbuka. 

  

C. Pengertian Remaja 

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 (Munandar, 1996). Sarwono (1988) 

mengungkapkan remaja  adalah masa peralihan dari anak-anak ke dewasa, 

bukan hanya dalam artian psikologis tetapi juga fisik.  

 

Perubahan-perubahan fisik yang terjadi itulah yang merupakan gejala primer 

dalam pertumbuhan remaja, sedangkan perubahan-perubahan psikologis 

muncul antara lain sebagai akibat dari perubahan-perubahan fisik tersebut. 

Aristoteles (dalam Sarwono, 1988) mengatakan bahwa hubungan badan dan 

jiwa sangatlah erat.Keduanya saling mempengaruhi dan berkembang secara 

bersamaan. Hal ini sangat berhubungan dengan remaja, dimana pada masa 

remaja terjadi proses perubahan fisik yang sangat terlihat. 

 

Pendapat tersebut didukung oleh Hall (dalam Sarwono, 1988) yang 

mengatakan bahwa pada remaja merupakan masa topan badai dan 

mencerminkan kebugayaan modern yang penuh gejolak akibat pertentangan 

nilai-nilai. Pada masa remaja, terjadi perubahan fisik yang sangat terlihat. Hal 

ini menyebabkan individu menjadi sangat sensitif dan sangat tidak stabil. 

Remaja masih belum mampu menguasai dan memfungsikan secara maksimal 

fungsi fisik maupun fungsi psikologisnya.Akan tetapi, fase remaja merupakan 
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fase perkembangan yang tengah berada pada masa yang amat potensial, baik 

dilihat dari aspek kognittif, emosi, maupun fisik. Oleh karena itu, sangat 

diperlukan bimbingan bagi remaja agar mampu mengoptimalkan 

kemampuannya dan dapat berkembang dengan baik. 

 

D. Hubungan Kepercayaan Diri denganKomunikasi Interpersonal pada 

Remaja 

Masa remaja merupakan masa dimana individu mulai belajar bergaul dengan 

kelompok. Remaja merupakan individu yang seringkali dipenuhi dengan 

keinginan menjadi orang terkenal, dikagumi, dan disukai oleh teman-

temannya. Harapan-harapan tersebut bisa saja terwujud bagi mereka yang 

memiliki kemampuan lebih dalam menjalin hubungan dengan orang-orang di 

sekitarnya. Kemampuan tersebut beberapa diantaranya adalah seperti 

kepercayaan diri yang tinggi dan kemampuan membangun komunikasi dua 

arah (interpersonal comunication). 

 

Mulyana (dalam Djamarah, 2004) mengungkapkan bahwa tanpa melibatkan 

diri dalam komunikasi, seseorang tidak akan tahu bagaimana makan, minum, 

berbicara sebagai manusia dan memperlakukan manusia lain secara beradab. 

Siswa yang tidak pernah berkomunikasi dengan manusia, bisa dipastikan akan 

tersesat, karena ia tidak berkesempatan untuk menata dirinya dalam suatu 

lingkungan sosial. 

 

Hal ini menunjukan bahwa betapa pentingnya komunikasi dalam kehidupan 

sehari-sehari khususnya bagi remaja. Komunikasi interpersonal sebenarnya 

merupakan proses sosial dimana orang-orang yang terlibat di dalamnya saling 
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mempengaruhi. Menurut Hardjana mendefinisikan komunikasi interpersonal 

adalah interaksi tatap muka antara dua orang atau beberapa orang dimana 

pengirim dapat menyampaikan secara langsung, dan penerima pesan dapat 

menerima dan menanggapi secara langsung pula (Suseno,2009). 

 

Disini terjadi proses interaksi dan timbal balik antara seseorang dengan orang 

lain. Proses tersebut akan mempengaruhi satu sama lain, karna terjalin 

hubungan komunikasi dan bertukar pikiran antara satu dengan yang lainnya. 

Masa remaja merupakan masa peralihan dari anak-anak ke dewasa.Sarwono 

(1988) mengungkapkan masa remaja adalah masa peralihan baik psikologis 

maupun fisik individu.Siswa merupakan remaja, dimana terjadi perubahan-

perubahan fisik yang amat terlihat. 

 

Hall (dalam Sarwono, 1988) mengatakan bahwa pada masa remaja merupakan 

masa topan-badai dan mencerminkan kebudayaan modern yang penuh gejolak 

akibat pertentangan nilai-nilai.  Hal ini yang menyebabkan  siswa sebagai 

remaja menjadi orang yang sensitif dan sangat tidak stabil. Oleh karena itu, 

kepercayaan diri sangat diperlukan bagi siswa agar dapat berinteraksi dengan 

baik dan berkembang secara optimal. 

Rahmat (2004) mengatakan bahwa “bila orang merasa rendah diri, maka akan 

mengalami kesulitan untuk mengkomunikasikan gagasan kepada orang-orang 

yang dihormatinya dan tidak mampu berbicara di depan umum, atau ragu-ragu 

menuliskan pemikirannya dalam media massa. Orang yang kurang percaya 

diri akan cenderung sedapat mungkin menghindari situasi komunikasi. Ia takut 
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orang lain akan mengejeknya dan menyalahkannya, dalam diskusi akan lebih 

banyak diam, dalam berpidato akan  berbicara terpatah-patah.  

 

Rahmat (2004) Jika ditelaah lebih lanjut, rang mengalami kecemasan 

komunikasi akan sangat terganggu dan peka dengan penilaian orang lain 

terhadap dirinya. Perasaan terancam bahwa dirinya akan dinilai atau 

ditanggapi dengan negative, membuat komunikasinya menjadi terhambat. 

 

Siswa yang tidak menyenangi dirinya merasa bahwa dirinya tidak mampu 

mengatasi masalah. Dan siswa yang kurang percaya diri cenderung sedapat 

mungkin menghindari situasi komunikasi. Ia takut orang lain akan mengejek 

atau menyalahkannya. Rakhmat (2004) juga mengungkapkan bahwa ketakutan 

untuk melakukan komunikasi dikenal sebagai communication apprehension. 

 

Orang yang aprehensif dalam komunikasi akan menarik diri dari pergaulan, 

berusaha sekecil mungkin berkomunikasi, dan hanya akan berbicara apabila 

terdesak saja. Tentu tidak semua aprehensi komunikasi disebabkan oleh 

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

yang paling menentukan. 


