
 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

Tinjauan pustaka akan diuraikan lebih jelas tentang: a) kemampuan 

mengungkapkan pendapat dalam bidang bimbingan pribadi-sosial b) 

kemampuan mengungkapkan pendapat meliputi: pengertian mengungkapkan 

pendapat, macam bentuk pendapat, manfaat kemampuan mengungkapkan 

pendapat, ciri kemampuan mengungkapkan pendapat, faktor yang 

mempengaruhi kemampuan mengungkapkan pendapat c) teknik asertif 

training yang meliputi: perilaku asertif, pengertian teknik asertif training, 

maanfaat asertif training, dasar teori asertif training, tujuan asertif training, 

prosedur terapan asertif training d) penggunaan teknik asertif training dalam 

upaya peningkatan kemampuan mengungkapkan pendapat.                               

A. Kemampuan Mengungkapkan Pendapat dalam Bidang Bimbingan 

Pribadi-Sosial 

Pada kemampuan mengungkapkan pendapat dalam bidang bimbingan 

pribadi- sosial dapat lebih dijelaskan mengenai pengembangan kemampuan 

berkomunikasi melalui lisan ataupun tulisan, kemampuan menerima dan 

menyampaikan pendapat, serta pengembangan kemampuan bersosialisasi 

baik dirumah, sekolah maupun di dalam masyarakat.  
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Dalam bidang bimbingan pribadi, membantu siswa menentukan dan 

mengembangkan pribadi yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, mantap dan mandiri serta sehat jasmani dan rohani. Dalam bidang 

bimbingan sosial, membantu siswa mengenal dan berhubungan dengan 

lingkungan sosial yang dilandasi budi pekerti luhur, tanggung jawab 

kemasyarakatan dan kenegaraan.  

 

Menurut Prayitno (2000:99), mengartikan layanan bimbingan pribadi adalah 

membantu siswa menentukan dan mengembangkan pribadi yang beriman dan 

bertaqwa kepada Tuhan YME, mantap dan mandiri serta sehat jasmani dan 

rohani. Bimbingan pribadi-sosial menurut Winkel (2005:138), berarti 

bimbingan dalam menghadapi keadaan batinnya sendiri dan mengatasi 

pergumulan-pergumulan dalam batinnya sendiri dalam mengatur dirinya 

sendiri di bidang kerohanian, perawatan jasmani, pengisian waktu luang, 

penyaluran nafsu seksual dan sebagainya, serta bimbingan dalam membina 

hubungan kemanusiaan dengan sesama di berbagai lingkungan (pergaulan 

sosial).  Bidang ini dapat dirinci menjadi pokok-pokok berikut : 

1. Pemantapan sikap dan kebiasaan serta pengembangan 

wawasan dalam beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang 

Maha Esa. 

2. Pemantapan pemahaman tentang kekuatan diri dan 

pengembangannya untuk kegiatan-kegiatan yang kreatif liar, 

dan produktif, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun untuk 

perananya di masa depan. 

3. Pemantapan pemahaman tentang kelemahan diri dan usaha 

penanggulangannya. 

4. Pemantapan kemampuan mengambil keputusan. 

5. Pemantapan kemampuan mengarahkan diri sesuai dengan 

keputusan yang telah diambilnya. 

6. Pemantapan dalam perencanaan dan penyelenggaraan hidup 

baik secara rohaniah maupun jasmaniah. 
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7. Pemantapan kemampuan berkomunikasi, baik melalui ragam 

lisan maupun tulisan secara efektif. 

8. Pemantapan kemampuan menerima dan menyampaikan isi 

pendapat serta berargumentasi secara dinamis, kreatif, dan 

produktif. 

9. Pematapan kemampuan bertingkah laku dan berhubungan 

sosial dengan menjunjung tinggi tata karma, sopan santun, 

serta nilai-nilai agama, adat, hukum, ilmu, dan kebiasaan yang 

berlaku. 

10. Pemantapan hubungan yang dinamis, harmonis, dan produktif 

dengan teman sebaya, baik di sekolah yang sama, di sekolah 

yang lain, di luar sekolah, maupun di masyarakat pada 

umumnya. 

11. Pemantapan pemahaman kondisi dan peraturan sekolah serta 

upaya pelaksanaannya serta dinamis dan bertanggungjawab. 

12. Orientasi tentang hidup berkeluarga. 

 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Kemampuan 

mengemukakan pendapat termasuk ke dalam bidang bimbingan pribadi-sosial 

yaitu terdapat pada poin ke empat, lima, tujuh, dan delapan. Yaitu 

pemantapan kemampuan mengambil keputusan, pemantapan kemampuan 

mengarahkan diri sesuai dengan keputusan yang telah diambilnya, 

pemantapan kemampuan berkomunikasi, baik melalui ragam lisan maupun 

tulisan secara efektif, dan Pemantapan kemampuan menerima dan 

menyampaikan isi pendapat serta berargumentasi secara dinamis, kreatif, dan 

produktif. 

B. Kemampuan mengungkapkan Pendapat 

1. Pengertian Kemampuan Mengungkapkan Pendapat 

Komunikasi dibedakan dalam 5 taraf menurut Powell (Supratiknya, 

2003:32-33). Taraf kelima adalah basa-basi. Taraf keempat, yakni 

membicarakan orang lain, taraf ketiga adalah menyatakan gagasan atau 

pendapat, taraf kedua yaitu taraf hati atau perasaan dan taraf pertama 
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merupakan hubungan puncak. Berdasarkan 5 taraf komunikasi di atas, 

yang akan diteliti kali ini yaitu taraf komunikasi yang ketiga, menyatakan 

gagasan atau mengungkapkan pendapat. Susanto (2000:15-16) 

berpendapat bahwa: 

 

Dalam ilmu komunikasi istilah pendapat (opini) dan sikap sering 

dicampurbaurkan. Pada umumnya orang berpendapat bahwa 

pendapat merupakan jawaban terbuka terhadap suatu persoalan, 

dinyatakan berdasarkan kata-kata yang diajukan tertulis atau lisan. 

Sebaliknya sikap merupakan reaksi seseorang yang mungkin 

sekali terbuka/terlihat, akan tetapi tidak selalu dimaksudkan untuk 

dinyatakan/diperlihatkan. Biasanya sikap seseorang 

mencerminkan pendapatnya secara implisit. Tetapi sebaliknya 

belum tentu bahwa apa yang dinyatakan oleh seseorang akan 

menentukan sikapnya yang sebenarnya  

 

Karena itu dikatakan, bahwa suatu pesan berhasil, apabila sikap telah 

memperlihatkan apa yang diharapkan oleh komunikator. Selama sikap 

belum mencerminkan perwujudan dari harapan komunikator, selama itu 

belum dapat dikatakan, bahwa tujuan komunikator tercapai. Jadi, 

pendapat merupakan pernyataan yang diucapkan atau ditulis, dinilai 

sebagai jawaban yang diucapkan, yang diberi oleh individu terhadap suatu 

rangsangan atau situasi yang mengemukakan beberapa pernyataan yang 

dipermasalahkan. 

Pengertian kemampuan mengungkapkan pendapat dalam Badudu 

(2001:854), kemampuan adalah kesanggupan, menguji seseorang atau 

otaknya untuk berfikir luar biasa. Kemampuan bisa merupakan 

kesanggupan bawaan sejak lahir, atau merupakan hasil latihan atau 

praktek. Mengungkapkan berarti mengatakan, menyatakan, melahirkan 
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(gagasan, pendapat). Sedangkan pendapat berarti pikiran atau anggapan. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa kemampuan mengungkapkan pendapat 

adalah daya atau kesanggupan untuk menyatakan pikiran atau perasaan. 

Pengertian lain berdasarkan teori Bloom (Karnadi, 2009:108), 

kemampuan mengungkapkan pendapat adalah usaha individu untuk 

mengkomunikasikan secara langsung dan jujur, dan menentukan pilihan 

tanpa merugikan atau dirugikan orang lain. Menurutnya, karakter dari 

anak yang memiliki kemampuan ini adalah kemampuan mengekspresikan 

ide, kebutuhan dan perasaan serta mempertahankan hak individu dengan 

cara tidak melanggar hak orang lain.  

Adapun pengertian lain menurut Cawood (Karnadi, 2009:108), 

kemampuan mengemukakan pendapat adalah gambaran dari 

pengekspresikan pikiran, perasaan, kebutuhan dan hak yang dimiliki 

seseorang bersifat langsung, jujur dan sesuai tanpa adanya kecemasan 

yang tidak beralasan namun disertai kemampuan untuk dapat menerima 

perasaan atau pendapat orang lain dan dengan tidak mengingkari hak 

mereka dalam mengekspresikan pikiran dan perasaan. 

Kemampuan mengungkapkan pendapat mempunyai istilah lain yaitu 

asertivitas. Asertivitas merupakan kemampuan seseorang untuk dapat 

mengemukakan pendapat, saran, dan keinginan yang dimilikinya secara 

langsung, jujur dan terbuka pada orang lain. Menurut Sikone, (2007:121) 

orang yang memiliki sifat asertif adalah orang yang memiliki keberanian 
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untuk mengekspresikan pikiran, perasaan, dan hak-hak pribadinya, serta 

tidak menolak permintaan yang tidak beralasan. 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka peneliti menyimpulkan 

bahwa kemampuan mengungkapkan pendapat merupakan suatu 

kesanggupan untuk menyatakan pikiran atau perasaannya. Kemampuan 

mengekspresikan ide, mempertahankan hak individu dengan tidak 

melanggar hak orang lain, gambaran dari sebuah fikiran serta kebutuhan. 

Istilah lain dari kemampuan mengungkapkan pendapat yaitu asertifitas, 

merupakan kemampuan seorang untuk dapat mengemukakan pendapat, 

saran dan keinginan yang dimilikinya secara langsung, jujur dan terbuka 

kepada orang lain. 

2. Macam-Macam Bentuk Pendapat 

Macam-macam pendapat terdiri dari lima bentuk (Purwanti & Sutijono, 

2011:7), yaitu: 

a. Pendapat positif yaitu pendapat yang menerangkan keadaan 

sesuatu. 

b. Pendapat negatif yaitu pendapat yang menerangkan 

ketidakadaan suatu unsur dari barang sesuatu. 

c. Pendapat modalitet yaitu pendapat yang menyatakan 

kebarangkalian, kemungkinan-kemungkinan suatu unsur dari 

barang tertentu. 

d. Pendapat tunggal yaitu suatu rangkaian kata-kata yang  terdiri 

dari dua pengertian yang dirangkumkan menjadi satu kalimat. 

e. Pendapat majemuk yaitu suatu rangkaian kata-kata yang terdiri 

dari dua pengertian yang dirangkum menjadi beberapa pendapat. 

 

 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa macam-macam 

bentuk pendapat terdiri dari pendapat positif, negatif, modalitet, tunggal, 

dan majemuk. Dapat diartikan bahwa suatu pendapat yang menerangkan 
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keadaan sesuatu dalam hal positif, lalu adapula pendapat negatif yang 

menerangkan sesuatu keadaan yang belum tentu kebenarannya. Pendapat 

modalitet yaitu suatu pendapat yang menyatakan kebarangkalian yang 

artinya belum pasti dan mencakup suatu kemungkinan-kemungkinan yang 

akan terjadi. Dan pendapat tunggal yaitu rangkaian kata yang dapat 

diartikan menjadi dua arti lalu dirangkum menjadi satu kalimat, 

sedangkan pendapat majemuk yaitu rangkaian kata yang dapat diartikan 

menjadi dua arti lalu dirangkum menjadi beberapa pendapat.  

 

3. Manfaat Kemampuan Mengungkapkan Pendapat 

Manfaat dari kemampuan mengungkapkan pendapat menurut Purwanti & 

Sutijono (2011:10), kemampuan mengungkapkan pendapat sangat 

bermanfaat bagi pertumbuhan dan perkembangan seorang anak antara lain 

sebagai berikut: 

a. Memiliki sikap dan pandangan yang aktif terhadap kehidupan. 

b. Meningkatkan penghargaan terhadap diri sendiri. 

c. Membantu untuk mendapatkan perhatian dari orang lain. 

d. Meningkatkan rasa percaya diri. 

e. Memudahkan anak bersosialisasi dan menjalin hubungan dengan 

lingkungan seusianya maupun di luar lingkungannya secara 

efektif. 

f. Meningkatkan kemampuan kognitifnya, memperluas 

wawasannya tentang lingkungan, dan tidak mudah berhenti pada 

sesuatu yang tidak diketahuinya (memiliki rasa keingintahuan 

yang tinggi). 

 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa manfaat 

kemampuan mengungkapkan pendapat dapat meningkatkan rasa percaya 

diri dan memudahkan dalam bersosialisasi dan menjalin hubungan dengan 

lingkungan. 
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4. Ciri Kemampuan Mengungkapkan Pendapat 

Ciri dari anak yang mampu mengungkapkan pendapat adalah kemampuan 

untuk berkata tidak, kemampuan membuat permintaan atau bantuan 

kepada orang lain, kemampuan menolak hal yang negatif tanpa menyakiti, 

kemampuan ekspresi diri dan menerima tanggung jawab (Miller dalam 

Karnadi, 2009:109). Fensterheim dan Baer (Karnadi, 2009:109), secara 

terperinci mengemukakan ciri dari kemampuan mengungkapkan pendapat 

antara lain: 

a. bebas mengemukakan pikiran dan pendapat melalui kata-kata 

maupun tindakan. 

b. dapat berkomunikasi secara langsung dan terbuka. 

c. mampu memulai, melanjutkan dan mengakhiri pembicaraan 

dengan baik. 

d. mampu menolak dan menyatakan ketidaksetujuannya terhadap 

pendapat orang lain. 

e. mampu mengajukan permintaan dan bantuan kepada orang lain 

ketika membutuhkan. 

f. mampu menyatakan perasaan, baik yang menyenangkan maupun 

yang tidak menyenangkan dengan cara yang tepat. 

 

 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa ciri dari 

kemampuan mengungkapkan pendapat yaitu bebas mengemukakan 

pikiran dan pendapat melalui kata-kata maupun tindakan, mampu 

menolak dan menyatakan ketidaksetujuannya terhadap pendapat orang 

lain, dan mampu menyatakan perasaan, baik yang menyenangkan maupun 

yang tidak menyenangkan dengan cara yang tepat.  

5. Faktor yang Mempengaruhi Kemampuan Mengungkapkan Pendapat 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan mengungkapkan pendapat 

Menurut Miller (Karnadi, 2009:109), adalah sebagai berikut: 
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a. Faktor Internal 

1. Faktor Bawaan (innate drive) 

Faktor bawaan yang diturunkan dari orang tua kepada anak 

terutama faktor intelegensi. Intelegensi merupakan keseluruhan 

kemampuan individu untuk berpikir dan bertindak secara terarah 

serta mengolah dan menguasai lingkungan secara efektif. Jadi, 

intelegensi mengandung unsur pikiran dan rasio. Semakin banyak 

unsur rasio yang harus digunakan dalam suatu tindakan atau 

tingkah laku, semakin berintelegensi tingakah laku tersebut. Anak 

yang intelegensinya tinggi akan memperlihatkan superioritas 

linguistik, baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas 

2. Jenis Kelamin (sex different) 

Anak laki-laki cenderung lebih mampu mengungkapkan pendapat 

karena anak laki-laki cenderung lebih agresif. Anak yang agresif 

lebih berani dalam mengekspresikan ide atau gagasannya. 

 

b. Faktor Eksternal 

1. Pola asuh orang tua (parenting style) 

 Pola asuh demokratis dimana orang tua sedikit memberi 

kebebasan kepada anak untuk memilih apa yang terbaik bagi 

dirinya, anak didengarkan pendapatnya, dilibatkan dalam 

pembicaraan terutama yang menyangkut dengan kehidupan anak 

itu sendiri. Hal itu menyebabkan anak lebih berani untuk 

mengungkapkan pendapat. 
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2. Peniruan (modeling) 

 Anak cenderung meniru perilaku orang-orang disekitarnya, 

termasuk dalam hal mengungkapkan pendapat. 

3. Hiburan (entertainment) 

 Hiburan seperti radio dan televisi memiliki andil dalam 

mempercepat penguasaan kosa kata pada anak sehingga anak 

memiliki ketrampilan berbahasa yang baik. Anak menjadi lebih 

percaya diri untuk mengungkapkan pendapat kepada orang lain. 

4. Teman sebaya (peer influence) 

 Teman sebaya sangat berpengaruh terhadap kemampuan 

mengungkapkan pendapat anak. Karena selama disekolah atau 

dirumah anak banyak berinteraksi dengan teman sebaya. Anak 

memperkaya kosa kata dari proses interaksi dengan teman 

sebaya. Anak lebih berani mengungkapkan perasaan atau ide 

dengan teman sebaya dibanding dengan orang yang lebih tua. 

5. Pendidikan di sekolah (education) 

 Metode mengajar guru, prosedur dan kemampuan guru turut 

mempengaruhi anak dalam mengungkapkan pendapat. Guru 

mengajar dengan metode pembelajaran yang menuntut anak 

untuk mengungkapkan pendapat. Metode pembelajaran harus 

inovatif yang bisa menggairahkan peran serta siswa. Selain itu 

pembelajaran juga harus memenuhi prinsip adanya komunikasi 

dua arah, yang memungkinkan anak untuk bertanya dan 
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menyampaikan pendapat serta adanya feedback sebagai hasil 

proses belajar mengajar. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor yang 

mempengaruhi kemampuan mengungkapkan pendapat terdapat dua 

faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Dalam faktor internal 

terdapat faktor bawaan dan jenis kelamin. Turunan dari orang tua dan 

anak yang cenderung agresif akan lebih berani dalam 

mengekspresikan idea tau gagasannya. Dan faktor eksternal terdapat 

pola asuh orang tua sepeti kebebasan anak untuk memilik apa yang 

terbaik baginya dan didengarkan pendapatnya, peniruan perilaku 

orang-orang yang disekitarnya, hiburan seperti radio dan televise 

untuk mempercepat penguasaan kosa kata pada anak, teman sebaya 

agar anak banyak berinteraksi dengan teman sebayanya agar 

memperkaya kosa kata dari proses interaksi, pensisikan dalam metode 

pembelajaran harus lebih inovatif yang dapat mengarahkan perab serta 

siswa. 

Sedangkan Menurut Sharbinie (Purwanti & Sutijono, 2011:7), faktor-

faktor yang mempengaruhi seseorang kurang mampu dalam 

mengungkapkan pendapatnya adalah: 

a. berpikir bahwa mengemukakan pendapat di depan umum 

merupakan hal yang menegangkan. 

b. berusaha menyampaikan terlalu banyak informasi dalam waktu 

yang singkat. 

c. pikiran kosong sehingga tidak tahu apa yang harus diungkapkan. 

d. takut tidak bisa berbicara. 

e. memiliki tujuan yang keliru. 

f. takut mendapat kesan negatif dari orang lain. 
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g. berusaha mengontrol perilaku. 

h. mengetahui terdapat teman yang lebih tahu/lebih dari pembicara. 

 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor yang 

mempengaruhi kemampuan seseorang kurang mampu dalam  

mengungkapkan pendapat berfikir bahwa mengungkapkan pendapat 

merupakan hal yang mengangkan, fikirannya kosong sehingga tidah 

tahu apa yang harus diungkapkan, dan takut mendapat kesan negatif. 

 

C. Teknik Asertif Training 

1. Perilaku Asertif (Asertivitas) 

Dalam kehidupan sehari-hari, seseorang tidak lepas dari hubungan antara 

pribadi dengan orang lain, seperti hubungan dengan orang-orang di 

lingkungannya, keluarga, tetangga, atasan, guru, ataupun teman-

temannya. Hampir sebagian besar waktu dalam kehidupan seseorang 

digunakan untuk berhubungan dengan orang lain. Hubungan tersebut 

dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan dan kebutuhan-kebutuhannya. 

Dalam usahanya agar berhasil mencapai hubungan antar pribadi yang 

memuaskan, seseorang dituntut untuk memiliki kecakapan-kecakapan 

sosial seperti kemampuan berperilaku asertif. 

Secara umum, perilaku manusia dibedakan menjadi tiga kategori yaitu 

non asertif, asertif, dan agresif. Perilaku asertif merupakan terjemahan 

dari istilah assertiveness atau assertion, yang artinya titik tengah antara 

perilaku non asertif dan perilaku agresif. Perilaku asertif adalah 

kemampuan individu mengekspresikan perasaan (baik positif maupun 

negatif) dan pikirannya secara tegas dan bebas dengan tetap 
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memperhatikan perasaan orang lain atau dengan kata lain 

mempertahankan hak sendiri tanpa mengganggu hak orang lain. 

Orang yang memiliki tingkah laku atau perilaku asertif yaitu orang yang 

berpendapat dari orientasi dari dalam, memiliki kepercayaan diri yang 

baik, dapat mengungkapkan pendapat dan ekspresi yang sebenarnya tanpa 

rasa takut dan berkomunikasi dengan orang lain secara lancar. Sebaliknya 

orang yang kurang asertif adalah mereka yang memiliki ciri terlalu mudah 

mengalah/lemah, mudah tersinggung, cemas, kurang yakin pada diri 

sendiri, sukar mengadakan komunikasi dengan orang lain, dan tidak bebas 

mengemukakan masalah atau hal yang telah dikemukakan. 

Perilaku nonasertif menurut Hersen dan Bellack (Sundari, 2011:14), 

orang yang berperilaku nonasertif mengalami kesulitan untuk 

mengungkapkan emosi kepada orang lain, berkenalan dengan orang lain, 

meminta orang lain untuk memberi informasi atau saran, menolak 

permintaan yang tidak beralasan, lebih lanjut orang ini mengalami 

kesulitan untuk memulai atau mengakhiri suatu percakapan serta 

mengungkapkan kekecewaan dan penolakan dalam proporsi yang tepat. 

Orang yang berperilaku agresif akan memusatkan perhatiannya kepada 

dirinya. Orang ini kebanyakan dikatakan sebagai orang yang tidak peduli 

terhadap hak dan kebebasan orang lain dan sangat egois dalam tingkah 

lakunya. 

Asertif menurut Nelson dan Jones (2006:184) adalah perilaku yang 

merefleksikan rasa percaya diri dan menghormati diri sendiri dan orang 
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lain. Hal ini sejalan dengan pengertian perilaku asertif yang dikemukakan 

oleh Alberti dan Emmons (dalam Nursalim, 2013:138), perilaku asertif 

meningkatkan kesetaraan dalam hubungan sesama manusia, yang 

memungkinkan kita untuk menunjukkan minat terbaik kita, berdiri sendiri 

tanpa harus merasa cemas, mengeekspresikan perasaan kita dengan jujur 

dan nyaman, melatih kepribadian kita yang sesungguhnya tanpa menolak 

kebenaran dari orang lain. 

Berdasarkan definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa seseorang 

dikatakan asertif jika dirinya mampu mengkomunikasikan apa yang 

dipikirkan, dirasakan, dan diinginkan kepada orang lain dengan tetap 

menjaga dan menghargai hak-hak serta perasaan pihak lain. Seseorang 

dikatakan asertif apabila dia dapat menyatakan isi hatinya, baik yang 

positif maupun yang negatif, tanpa menyinggung perasaan orang lain. 

Selain itu orang yang asertif dapat mengungkapkan penolakan tanpa 

membuat orang tersebut marah atau kecewa. Memang tidak mudah untuk 

mengubah menjadi sikap asertif dalam jangka waktu yang singkat.  

2. Pengertian Teknik Asertif Training 

Assertive training merupakan salah satu teknik dalam memodifikasi  

perilaku. Menurut Corey (2009:410), modifikasi perilaku atau terapi 

perilaku adalah penerapan dari penelitian dan teori dasar dari psikologi 

eksperimental untuk mempengaruhi perilaku dengan tujuan untuk 

mengatasi problema sosial dan individual dan menggalakkan 

berfungsinya sifat manusia. Sedangkan menurut Willis (2004:69), terapi 

behavioral berasal dari dua arah konsep yakni Pavlovian dari Pavlov dan 
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Skinerian dari Skinner. Mula-mula terapi ini dikembangkan oleh Wolpe 

untuk menanggulangi neurosis. Neurosis dapat dijelaskan dengan 

mempelajari perilaku yang tidak adaptif melalui proses belajar. Dengan 

kata lain perilaku yang menyimpang bersumber dari hasil belajar di 

lingkungan. 

Asumsi dasar yang melandasi adalah bahwa setiap orang memiliki hak 

untuk mengungkapkan perasaannya, pendapat, apa yang diyakini, serta 

sikap. Salah satu sasaran dari latihan asertif adalah untuk meningkatkan 

keterampilan behavioralnya sehingga mereka bisa menentukan pilihan 

apakah pada situasi tertentu perlu berperilaku seperti apa yang diinginkan 

atau tidak. Sasaran yang lain adalah mengajar orang untuk 

mengungkapkan diri dengan cara sedemikian rupa sehingga terefleksi 

kepekaannya terhadap perasaan dan hak orang lain. 

Keterampilan perilaku latihan asertif menurut Lubis (2011:173), teknik ini 

mengajarkan klien untuk membedakan tingkah laku agresif, pasif, dan 

asertif. Prosedur yang digunakan adalah bermain peran. Teknik ini dapat 

membantu klien yang mengalami kesulitan untuk menyatakan atau 

menegaskan diri di hadapan orang lain. Pelatihan asertif biasanya 

digunakan untuk kriteria klien sebagai berikut : 

1. Tidak mampu mengungkapkan kemarahan atau perasaan tersinggung. 

2. Menunjukkan kesopanan secara berlebihan dan selalu mendorong 

orang lain untuk mendahuluinya. 

3. Memiliki kesulitan untuk mengatakan “tidak”. 
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4. Mengalami kesulitan mengungkapkan afeksi dan respon positif 

lainnya. 

5. Merasa tidak memiliki hak untuk memiliki perasaan. 

Melalui teknik permainan peran, konselor akan memperlihatkan 

bagaimana kelemahan klien dalam situasi nyata. Kemudian klien akan 

diajarkan dan diberi penguatan untuk berani menegaskan diri dihadapan 

orang lain. 

Sedangkan menurut Willis (2004:72), assertive training merupakan 

teknik dalam konseling behavioral yang menitikberatkan pada kasus yang 

mengalami kesulitan dalam perasaan yang tidak sesuai dalam 

menyatakannya. Assertive training adalah suatu teknik untuk membantu 

klien dalam hal-hal sebagai berikut : 

a. Tidak dapat menyatakan kemarahannya dan kejengkelannya. 

b. Mereka yang sopan berlebihan dan membiarkan orang lain mengambil 

keuntungan dari dirinya. 

c. Mereka yang mengalami kesulitan dalam berkata “tidak”. 

d. Mereka yang sukar menyatakan cinta dan respon positif lainnya 

e. Mereka yang merasakan tidak punya hak untuk menyatakan pendapat 

dan pikirannya 

Assertive training menurut Corey (2009:215), merupakan penerapan 

latihan tingkah laku dengan sasaran membantu individu-individu dalam 

mengembangkan cara-cara berhubungan yang lebih langsung dalam 

situasi-situasi interpersonal. Fokusnya adalah mempraktekkan melalui 
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permainan peran, kecakapan-kecakapan bergaul yang baru diperolah 

sehingga individu-individu diharapkan mampu mengatasi 

ketidakmemadaiannya dan belajar mengungkapkan perasaan-perasaan dan 

pikiran-pikiran mereka secara lebih terbuka disertai keyakinan bahwa 

mereka berhak untuk menunjukkan reaksi-reaksi yang terbuka itu. 

Selain itu Gunarsih (2007:217), menjelaskan pengertian latihan asertif 

menurut Alberti yaitu prosedur latihan yang diberikan kepada klien untuk 

melatih perilaku penyesuaian sosial melalui ekspresi diri dari perasaan, 

sikap, harapan, pendapat, dan haknya. 

Berdasarkan beberapa definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

teknik assertive training atau latihan asertif adalah suatu teknik latihan 

yang diberikan kepada klien untuk membantu meningkatkan kemampuan 

mengkomunikasikan apa yang diinginkan, dirasakan dan dipikirkan 

kepada orang lain, namun tetap menjaga dan menghargai perasaan serta 

hak-hak yang dimiliki orang lain. 

3. Manfaat Asertif Training 

Setiap perlakuan atau latihan yang diberikan tentu memiliki berbagai 

manfaat bagi individu yang menggunakannya. Menurut pendapat Willis 

(2004:69), manfaat latihan asertif yaitu membantu bagi orang-orang yang:  

1. tidak mampu mengungkapkan kemarahan dan perasaan tersinggung 

2. menunjukkan kesopanan yang berlebihan dan selalu mendorong  

orang lain untuk mendahuluinya  

3. memiliki kesulitan untuk mengatakan “tidak” 
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4. mengalami kesulitan untuk mengungkapkan afeksi dan respon-respon 

positif lainnya merasa tidak punya hak untuk memiliki perasaan-

perasaan dan pikiran-pikiran sendiri. 

Berdasarkan pendapat diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

manfaat latihan asertif adalah membantu peningkatan kemampuan 

mengkomunikasikan apa yang diinginkan, dirasakan dan dipikirkan pada 

orang lain namun tetap menjaga dan menghargai hak-hak serta perasaan 

orang lain. 

4. Dasar Teori Asertif Training 

Teori asertif training Menurut Bruno (dalam Karnadi, 2009:141), 

didasarkan pada suatu asumsi bahwa banyak manusia menderita karena 

perasaan cemas, depresi, dan reaksi-reaksi ketidakbahagiaan yang lain 

karena tidak mampu untuk mempertahankan/membela hak/kepentingan 

pribadinya 

5. Tujuan Asertif Training 

Teknik assertive training dalam pelaksanaannya tentu memiliki beberapa 

tujuan yang ingin dicapai oleh konselor dan klien. Tujuan assertive 

training Menurut Fauzan (2010:42), terdapat beberapa tujuan yaitu: 

1. Mengajarkan individu untuk menyatakan diri mereka dalam suatu cara 

sehingga memantulkan kepekaan kepada perasaan dan hak-hak orang 

lain;  
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2. Meningkatkan keterampilan behavioralnya sehingga mereka bisa 

menentukan pilihan apakah pada situasi tertentu perlu berperilaku 

seperti apa yang diinginkan atau tidak;  

3. Mengajarkan pada individu untuk mengungkapkan diri dengan cara 

sedemikian rupa sehingga terefleksi kepekaanya terhadap perasaan 

dan hak orang lain; 

4. Meningkatkan kemampuan individu untuk menyatakan dan 

mengekspresikan dirinya dengan enak dalam berbagai situasi sosial; 

5. Menghindari kesalahpahaman dari pihak lawan komunikasi. 

Berdasarkan paparan diatas, dapat disimpulkan bahwa tujuan assertive 

training adalah untuk melatih individu untuk mengungkapkan perasaan, 

pikiran dan pengalaman, mengemukakan apa yang ingin dikatakan dan 

menyesuaikan diri dalam berinteraksi tanpa adanya rasa cemas karena 

setiap individu mempunyai hak untuk mengungkapkan perasaan, 

pendapat, apa yang diyakini serta sikapnya. 

6. Prosedur Terapan Asertif Training 

Prosedur adalah tata cara melakukan suatu instruksi. Pelaksanaan 

assertive training memiliki beberapa tahapan atau prosedur yang akan 

dilalui ketika pelaksanaan latihan. Pada umumnya teknik untuk 

melakukan latihan asertif, mendasarkan pada prosedur belajar dalam diri 

seseorang yang perlu diubah, diperbaiki dan diperbarui. Masters 

(Gunarsih, 2007:217-220) meringkas beberapa jenis prosedur latihan 

asertif, yakni: 
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a. Identifikasi terhadap keadaan khusus yang menimbulkan persoalan 

pada klien. 

b. Memeriksa apa yang dilakukan atau dipikirkan klien pada situasi 

tersebut. Pada tahap ini, akan diberikan juga materi tentang perbedaan 

perilaku agresif, asertif, dan pasif. 

c. Dipilih sesuatu situasi khusus di mana klien melakukan permainan 

peran (role play) sesuai dengan apa yang ia perlihatkan. 

d. Diantara waktu-waktu pertemuan, konselor menyuruh klien melatih 

dalam imajinasinya, respon yang cocok pada beberapa keadaan. 

Kepada mereka juga diminta menyertakan pernyataan diri yang terjadi 

selama melakukan imajinasi. Hasil apa yang dilakukan pasien atau 

klien, dibicarakan pada pertemuan berikutnya. 

e. Konselor harus menentukan apakah klien sudah mampu memberikan 

respon yang sesuai dari dirinya sendiri secara efektif terhadap keadaan 

baru, baik dari laporan langsung yang diberikan maupun dari 

keterangan orang lain yang mengetahui keadaan pasien atau klien. 

 

Untuk lebih memahami materi ini, di bawah ini disajikan langkah-langkah 

strategi latihan asertif dalam bentuk tabel, sebagai berikut : 

Komponen/Langkah Isi Kegiatan 

Langkah 1: 

Rasional strategi 

•   Konselor memberikan rasional/menjelaskan 

maksud penggunaan strategi. 

•   Konselor memberikan overview tahapan-

tahapan implementasi strategi.  

Langkah 2: 

Identifikasi keadaan 

yang menimbulkan 

persoalan 

•   Konselor meminta konseli menceritakan 

secara terbuka permasalahan yang dihadapi 

dan sesuatu yang dilakukan atau dipikirkan 

pada saat permasalahan timbul. 
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Langkah 3: 

Membedakan perilaku 

asertif dan tidak asertif 

serta mengeksplorasi 

target 

•   Konselor dan konseli membedakan perilaku 

asertif dan perilaku tidak asertif serta 

menentukan perubahan perilaku yang 

diharapkan.  

Langkah 4: 

Bermain peran, 

pemberian umpan balik 

serta pemberian model 

peilaku yang baik 

•   Konseli bermain peran sesuai dengan 

pemasalahan yang dihadapi. 

•   Konselor memberikan umpan balik secara 

verbal. 

•   Pemberian model perilaku yang lebih baik. 

•   Pemberian penguat positif dan penghargaan. 

Langkah 5: 

Melaksanakan latihan 

dan praktik 

•   Konseli mendemonstrasikan perilaku yang 

asertif sesuai dengan target perilaku yang 

diharapkan.  

Langkah 6: 

Mengulang latihan 

•   Konseli mengulang latihan kembali tanpa 

bantuan pembimbing. 

Langkah 7: 

Tugas rumah dan tindak 

lanjut 

•   Konselor memberikan tugas rumah pada 

konseli, dan meminta konseli mempraktikan 

perilaku yang diharapkan dan memeriksa 

perilaku target apakah sudah dilakukan 

dalam kehidupan sehari-hari.   

Langkah 8: 

Terminasi  

•   Konselor menghentikan program bantuan. 

Tabel 2.1 Langkah-langkah strategi latihan asertif 

 

7. Teknik Assertive Training dalam Bimbingan dan Konseling 

Teknik assertive training dalam bimbingan dan konseling menurut 

Prayitno (2000:99) bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang 

dilakukan oleh orang yang ahli kepada seseorang atau beberapa orang 

individu, baik anak-anak, remaja, maupun dewasa, agar orang yang 

dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan 

mandiri, dengan memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang ada 

dan dapat dikembangkan, berdasarkan norma-norma yang berlaku. 

Sedangkan pengertian konseling menurut Prayitno (2000:105 ) adalah 
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proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling 

oleh orang yang ahli (konselor) kepada individu yang sedang mengalami 

masalah (klien) yang bermuara pada teratasinya masalah oleh klien. 

 

Dalam pelaksanaan praktek bimbingan dan konseling diperlukan berbagai 

pendekatan-pendekatan konseling. Menurut Willis (2004:55) pendekatan 

konseling (counseling approach) disebut juga teori konseling merupakan 

dasar bagi suatu praktek konseling. Pendekatan itu dirasakan penting 

karena jika dapat dipahami berbagai pendekatan atau teori-teori 

konseling, akan memudahkan dalam menentukan arah proses konseling. 

Dalam pelaksanaan praktek konseling terdapat berbagai macam 

pendekatan konseling dengan teknik-teknik konseling yang terdapat 

didalamnya. Salah satu tekniknya yaitu assertive training yang 

merupakan bagian dari pendekatan behavioristik. 

Berdasarkan uraian diatas, jelas sekali bahwa teknik assertive training  

merupakan bagian dari bimbingan dan konseling. Merupakan salah satu 

teknik konseling behavioral yang dapat digunakan untuk membantu 

individu merubah perilaku yang tidak diinginkan menjadi perilaku yang 

diharapkan ada pada individu tersebut. 

 

D. Hasil dari Penelitian Kemampuan Mengungkapkan Pendapat dengan 

Menggunakan Teknik Assertive Training 

Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan oleh beberapa peneliti 

mengenai kemampuan mengungkapkan pendapat dengan menggunakan 

teknik assertive training, bahwa dapat dilihat kemampuan siswa dalam 
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mengungkapkan pendapat dapat di tingkatkan dengan menggunakan teknik 

assertive training. Berikut hasil penelitian dari beberapa peneliti: 

1. Berdasarkan hasil penelitian Dewi (2013:67) membuktikan bahwa teknik 

permainan dapat meningkatkan kemampuan mengemukakan pendapat, 

karena subjek mengalami perubahan perilaku dari yang awalnya kurang 

mampu untuk mengemukakan pendapat menjadi lebih mampu dalam 

mengemukakan pendapat. Hal tersebut menunjukkan bahwa teknik 

permainan efektif untuk meningkatkan kemampuan mengemukakan 

pendapat. 

2. Penelitian sebelumnya juga dilakukan oleh Irawati (2008:86), teknik 

assertive training digunakan untuk meningkatkan percaya diri siswa. Hal 

ini juga erat kaitannya dengan mengungkapkan pendapat. Pada dasarnya, 

untuk mengungkapkan pendapat diperlukan adanya kepercayaan diri. 

3. Berdasarkan hasil penelitian Ramadhani (2013:95) membuktikan bahwa 

teknik assertive training dapat meningkatkan kemampuan 

mengungkapkan pendapat. Dalam teknik assertive training seluruh 

anggota memiliki kesempatan untuk saling memberikan masukan dan 

saran, pendapat dan menanggapinya. Dengan demikian, siswa dapat 

belajar menerima pendapat dari orang lain, tidak memaksakan 

pendapatnya serta dapat saling memahami respon yang diberikan teman. 

Perubahan yang terjadi adalah mereka yang diawal masih bersikap 

tertutup dengan hanya memberikan senyum atau diam ketika diminta 

menyampaikan pendapat, seiring berjalannya waktu mereka sudah mulai 

bersedia mengungkapkan pendapat ketika diminta. 
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4. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Lukman 

(2012:185), teknik assertive training digunakan untuk meningkatkan 

komunikasi interpersonal. Penelitian ini dilakukan dengan memberikan 

latihan asertif kepada 3 orang siswa dengan kemampuan komunikasi 

interpersonal rendah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 

peningkatan kemampuan komunikasi interpersonal siswa setelah diberi 

teknik assertive training. Mengungkapkan pendapat juga merupakan 

bagian dari suatu komunikasi. 

 

Berdasarkan hasil dari penelitian beberapa peneliti bahwa kemampuan 

mengungkapkan pendapat dapat ditingkatkan dengan menggunakan teknik 

assertive training. Dapat dilihat bahwa kemampuan mengungkapkan 

pendapat termasuk kedalam perilaku percaya diri dan komunikasi 

interpersonal.    

 

E. Penggunaan Teknik Asertif Training dalam Upaya Peningkatkan 

Kemampuan Mengungkapkan Pendapat 

Komunikasi sangat penting dalam kehidupan individu karena hal tersebut 

merupakan salah satu cara untuk dapat menghubungkan antara individu satu 

dengan individu lainnya. Di dalam komunikasi, mengungkapkan atau 

mengkomunikasikan apa yang dipikirkan, dirasakan, dan diinginkan kepada 

orang lain merupakan hal yang perlu dilakukan, hal tersebutlah yang disebut 

pendapat.  

Menurut Cawood (Karnadi, 2009:108), kemampuan mengemukakan pendapat 

adalah gambaran dari pengekspresikan pikiran, perasaan, kebutuhan dan hak 
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yang dimiliki seseorang bersifat langsung, jujur dan sesuai tanpa adanya 

kecemasan yang tidak beralasan namun disertai kemampuan untuk dapat 

menerima perasaan atau pendapat orang lain dan dengan tidak mengingkari 

hak mereka dalam mengekspresikan pikiran dan perasaan. 

Untuk dapat melahirkan individu yang dapat mengungkapkan pendapat sesuai 

dengan apa yang ingin individu sampaikan, maka diperlukan adanya perilaku 

asertif. Asertif menurut Nelson dan Jones (2006:184), adalah perilaku yang 

merefleksikan rasa percaya diri dan menghormati diri sendiri dan orang lain. 

Seseorang dikatakan asertif jika dirinya mampu mengkomunikasikan apa 

yang dipikirkan, dirasakan, dan diinginkan kepada orang lain dengan tetap 

menjaga dan menghargai hak-hak serta perasaan pihak lain. Seseorang 

dikatakan asertif apabila dia dapat menyatakan isi hatinya, baik yang positif 

maupun yang negatif, tanpa menyinggung perasaan orang lain. Selain itu 

orang yang asertif dapat mengungkapkan penolakan tanpa membuat orang 

tersebut marah atau kecewa. 

Memang tidak mudah untuk mengubah menjadi sikap asertif dalam jangka 

waktu yang singkat. Untuk itu, perlu dilakukan latihan agar sesorang bisa 

berperilaku asertif yaitu dengan menggunakan teknik assertive training atau 

disebut juga latihan asertif. Latihan ini membantu individu agar dapat 

meningkatkan kemampuan untuk menyatakan dan mengekspresikan dirinya 

dengan enak dalam berbagai situasi sosial. Dalam penelitian ini dijelaskan 

bahwa siswa yang memiliki kemampuan mengungkapkan pendapat yang 

rendah akan ditingkatkan dengan penggunaan teknik assertive training, 
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sehingga jika kepercayaan diri meningkat maka kemampuan mengungkapkan 

pendapat meningkat. 

Dari uraian tersebut di atas jelas bahwa penggunaan teknik assertive training 

dapat meningkatkan kemampuan mengungkapkan pendapat, sehingga akan 

membantu dalam proses belajar mengajar dan mencapai perkembangan yang 

optimal. 

F. Kerangka Pikir 

 

Seorang siswa pada umumnya memiliki kemampuan dalam berkomunikasi, 

karena kemampuan berkomunikasi tersebut adalah kemampuan yang pada 

dasarnya dimiliki oleh setiap orang sejak lahir. Proses tersebut terjadi selama 

masa pertumbuhan dan perkembangan anak mulai sejak kecil hingga remaja. 

 

Kemampuan siswa dalam mengungkapkan pendapat dapat dilihat dari 

keaktifan siswa dalam proses pembelajaran disekolah maupun didalam kelas. 

Pada dasarnya kemampuan mengungkapkan pendapat adalah suatu proses 

penyampaian pikiran atau perasaan oleh seseorang kepada orang lain. Secara 

garis besar seorang siswa harus mampu dalam berkomunikasi dengan orang 

lain dengan cara mengungkapkan apa yang ada dalam fikirannya lalu 

menjelaskan apa yang diinginkan oleh siswa tersebut.  

 

Seorang siswa yang memiliki kemampuan mengungkapkan pendapat 

biasanya adalah siswa yang selalu aktif didalam maupun diluar kelas, 

mengikuti organisasi disekolah guna melatih diri untuk dapat berkomunikasi 

dengan baik, selalu berfikir positif, serta dilatih dengan orangtua untuk 
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mengemukakan apa yang menjadi keinginan siswa tersebut meski yang 

menjadi keinginan siswa tersebut adalah salah, lalu orangtua tidak boleh 

langsung memarahi atau benar-benar menyalahkan keinginan siswa tersebut, 

tetapi dengan menasehati dan mengarahkan siswa kepada keinginan yang 

lebih positif sehingga siswa merasa bahwa dia didengarkan oleh orangtuanya 

dan dimengerti apa yang menjadi maksud keinginannya.   

 

Adapula siswa yang memiliki kemampuan mengemukakan pendapat rendah. 

Dalam proses pembentukkannya siswa yang memiliki kemampuan 

mengungkapkan pendapat rendah mengalami kesulitan dalam berbicara atau 

berkomunikasi, dalam pola asuh orang tua siswa tidak diberikan kebebasan 

dalam pembicaraan didalam rumah, siswa meniru perilaku orang-orang 

sekitarnya yang pendiam, siswa kurang mendapat hiburan didalam rumah, 

serta siswa kurang memiliki teman sebaya dalam pergaulannya.  

 

Siswa yang memiliki kemampuan mengemukakan pendapat rendah adalah 

siswa yang kurang aktif dalam proses pembelajaran didalam kelas maupun 

diluar kelas. Siswa yang memiliki kemampuan mengemukakan pendapat 

rendah adalah siswa yang merasa takut, serta merasa jawaban yang diberikan 

salah maka teman-teman dikelasnya pasti akan menertawakannya. Siswa 

yang mengalami hal tersebut mengalami hal yang sulit dalam proses 

pembelajarannya.    

 

Berdasarkan kenyataannya dilapangan yang diperoleh dari hasil observasi 

dan wawancara dengan guru pembimbing dan wali kelas, diketahui terdapat 

beberapa siswa kelas XII yang memiliki kemampuan mengungkapkan 
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pendapat yang rendah. Salah satu contohnya yang terlihat dari sikap dan 

perilaku yang ditujukan oleh siswa adalah memilih untuk berdiam diri ketika 

guru memberikan pertanyaan kepada semua siswa yang berada di dalam 

kelas. Hal ini disebabkan karena siswa merasa kurang percaya diri jika 

jawaban yang diberikannya salah dan akan ditertawakan oleh teman-teman 

sekelasnya. Perilaku tersebut tidak dapat dibiarkan begitu saja, sebab hal ini 

dapat berpengaruh bagi perkembangan siswa tersebut. Oleh karena itu, upaya 

dalam meningkatkan kemampuan siswa dalam mengungkapkan pendapat 

adalah dengan menggunakan teknik assertive training. Teknik assertive 

training itu sendiri pada dasarnya merupakan suatu program belajar yang 

dirancang untuk mengembangkan kompetensi manusia dalam hubungannya 

dengan orang lain. 

 

Di dalam teknik assertive training terdapat teknik permainan peran (role 

playing). Role playing  menurut Masters (Gunarsih, 2007:217-220)  

merupakan model pembelajaran di mana siswa memerankan situasi yang 

imajinatif (dan pararel dengan kehidupan nyata) dengan tujuan untuk 

membantu tercapainya pemahaman diri sendiri, meningkatkan keterampilan-

keterampilan, menganalisis perilaku, atau menunjukkan bagaimana perilaku 

seseorang harus berprilaku. Melalui permainan peran tersebut konselor akan 

memperlihatkan bagaimana kelemahan klien dalam situasi nyata. Kemudian 

klien akan diberi penguatan untuk berani menegaskan diri dihadapan orang 

lain (Lubis, 2011:72). 
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Berdasarkan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa teknik assertive training 

merupakan terapi perilaku yang dirancang untuk mengembangkan 

keterampilan-keterampilan individu yang mengalami kemampuan 

mengungkapkan pendapat yang rendah melalui teknik asertif training agar 

individu tersebut dapat memiliki perilaku asertif yang diinginkan. Secara 

ringkas kerangka pikir dapat dinyatakan dalam bentuk gambar berikut: 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian 

Dari gambar 2.1 tersebut dapat dilihat bahwa siswa yang memiliki 

kemampuan mengungkapkan pendapat yang rendah yaitu akan diberikan 

suatu teknik pendekatan behavior yaitu assertive training sebagai treatment 

dalam memodifikasi perilaku siswa sehingga diharapkan sebagai suatu 

proses dalam peningkatan kemampuan mengemukakan pendapat menjadi 

meningkat. 

 

G. Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam 

bentuk kalimat pertanyaan (Sugiyono, 2009:106). Berdasarkan uraian 

rumusan masalah di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah 

kemampuan mengungkapkan pendapat siswa dapat ditingkatkan dengan 

Kemampuan siswa 

dalam 

mengungkapkan 

pendapat rendah 

Kemampuan siswa 

dalam 

mengungkapkan 

pendapat meningkat  Teknik assertive 

training 
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menggunakan teknik assertive training pada siswa SMA PGRI 1 Tumijajar 

tahun pelajaran 2015/2016.  

 

Berdasarkan hipotesis penelitian tersebut, maka hipotesa statistik yang 

diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1) Hipotesis Nihil (Ho): Tidak terdapat perbedaan antara peningkatan 

kemampuan mengungkapkan pendapat dengan teknik assertive training 

pada siswa kelas XI  SMA PGRI 1 Tumijajar Tahun Ajaran 2014/2015. 

2) Hipotesis Alternatif (Ha): Terdapat perbedaan antara peningkatan 

kemampuan mengungkapkan pendapat dengan teknik assertive training 

pada siswa kelas XI  SMA PGRI 1 Tumijajar Tahun Ajaran 2014/2015. 

Untuk menguji hipotesis ini peneliti menggunakan uji statistik dengan uji 

wilcoxon. Jika Zhitung ≤ Ztabel maka Ho ditolak, sedangkan jika Zhitung ≥ Ztabel 

maka Ho diterima (Sudjana, 2002:83) 


