
I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang dan Masalah

1. Latar Belakang

Pendidikan yaitu usaha manusia untuk membina kepribadiannya sesuai

dengan nilai-nilai di dalam masyarakat dan kebudayaannya. Pendidikan

juga bisa dikatakan usaha manusia untuk membudayakan manusia. Karena

setiap manusia didalam suatu masyarakat akan membentuk kepribadiannya

agar dapat diterima dalam masyarakat dimana ia berada dengan tidak

melanggar nilai kebudayaannya. Itu berarti proses pendidikan selalu

berlangsung dalam siklus hidup. Karena manusia merupakan bagian dari

masyarakat itu sendiri.

Sebagai manusia tentunya disadari ataupun tanpa disadari kita belajar dan

terus belajar berbagai hal dan juga terus berkembang dalam berbagai hal.

Manusia diciptakan dengan akal pikiran yang luar biasa dapat melakukan

berbagai hal, dalam pencapaian sebagai manusia seutuhnya yang memiliki

berbagai potensial maka diperlukan pendidikan dalam upaya

menggunakan dan memaksimalkan potensi yang ada. Karena pendidikan

memang dimaksudkan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, menambah

pengetahuan, memaksimalkan dan memanfaatkan potensi yang kita miliki

dan memiliki kepribadian yang baik.
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Dengan tujuan pendidikan yang sudah disebutkan, tentu saja pendidikan

sangat penting. Baik itu untuk kepentingan individu, maupun kepentingan

nusa dan bangsa. Karena anak merupakan cikal bakal penerus bangsa dan

penentu masa depan bangsa yang tentu harus dipersiapkan, dibimbing dan

dilatih semaksimal mungkin. Agar kita memiliki masa depan yang cerah

dan lebih baik dari pada sekarang. Mengingat pentingnya pendidikan maka

negara kita Indonesia juga sangat mengedepankan pendidikan.

Pendidikan di Indonesia terdapat 2 jenis, yaitu pendidikan formal dan non

formal. Contoh pendidikan nonformal di Indonesia ialah TPA atau Taman

Pendidikan Al Quran yang hampir terdapat di setiap Masjid dan juga

Sekolah Minggu yang hampir terdapat di setiap Gereja. Selain itu, ada juga

berbagai kursus, diantaranya kursus musik, kursus menjahit, bimbingan

belajar dan sebagainya.

Sedangkan pendidikan formal di Indonesia di bagi menjadi beberapa

jenjang. Seperti Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah

Menengah Atas dan Perguruan Tinggi. Di sekolah menengah atas, siswa

siswi umumnya berusia 16-18 tahun dan ini merupakan usia remaja. Ali

(2012) mengatakan bahwa usia remaja ini termasuk masa remaja

pertengahan, yaitu dari 15-18 tahun.

Pada hakikatnya masa remaja adalah masa transisi dalam rentang

kehidupan manusia, yang menghubungkan masa kanak-kanak dan masa

dewasa. Menurut Piaget (Ali, 2012 : 9) secara psikologis, remaja adalah

suatu usia dimana individu menjadi terintegrasi ke dalam masyarakat
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dewasa, suatu usia dimana anak tidak merasa bahwa dirinya berada di

bawah tingkat orang yang lebih tua melainkan merasa sama, atau paling

tidak sejajar.

Remaja memiliki tugas-tugas perkembangannya sendiri. Menurut

Havigrust (Ali, 2012 : 171) mendeinisikan tugas perkembangan adalah

tugas yang muncul pada saat atau sekitar satu periode tertentu dari

kehidupan individu dan jika berhasil akan menimbulkan fase bahagia dan

membawa keberhasilan dalam melaksanakan tugas-tugas berikutnya. Akan

tetapi kalau gagal akan menimbulkan rasa tidak bahagia dan kesulitan

dalam menghadapi tugas-tugas berikutnya.

Masa remaja ini merupakan masa yang paling penting. Karena dimasa ini

lah yang menentukan bagaimana kepribadian siswa akan dibentuk. Masa

remaja juga sering disebut masa dimana siswa mencari jati dirinya. Maka

dari itu pada masa inilah siswa harus diberi bimbingan sebanyak-

banyaknya agar bisa memiliki pribadi yang baik, memiliki pengetahuan

yang luas dan dapat meneruskan tugas perkembangannya ke masa dewasa

dengan mulus tanpa hambatan.

Tugas perkembangan remaja disini difokuskan pada upaya peningkatan

sikap dan perilaku kenak-kanakan serta berusaha untuk mencapai

kemampuan bersikap dan berprilaku seperti layaknya orang seusianya.

Kemudian menurut hurlock (Ali, 2005 : 10) salah satu tugas

perkembangan remaja adalah mampu membina hubungan baik dengan

anggota kelompok yang berlainan jenis.
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Hal ini berarti remaja dituntut untuk dapat memiliki hubungan atau dapat

bergaul dengan anggota masyarakat dimana ia berada. Pergaulan adalah

interaksi antara satu individu dengan individu lain. Dengan bergaul

tentunya remaja disini dapat memiliki hubungan dengan orang-orang

disekitarnya, memiliki pengetahuan lebih, dapat mengekspresikan

keinginannya dan dapat saling mengerti satu sama lain.

Untuk dapat bergaul tentunya siswa perlu untuk berkomunikasi. Karena

komunikasi adalah salah satu jalan untuk dapat berhubungan dengan orang

lain. Komunikasi jugalah yang dapat menjadikan dan merupakan suatu

tanda bahwa manusia adalah mahluk sosial. ini merupakan salah satu yang

paling mendasar dalam kebutuhan hidup, di samping kebutuhan akan kasih

sayang, kepuasan dan pengawasan. Dalam pemenuhan kebutuhan hidup

tersebut akan mendorong untuk melakukan interaksi dengan sesamanya,

baik untuk bekerjasama atau sekedar bertukar informasi.

Pada saat ini, dimana teknologi komunikasi sudah menjadi bagian penting

dalam hidup sehari-hari, semakin menegaskan bahwa siswa senantiasa

berinteraksi dengan orang lain. Apapun, kapan pun dan dimanapun juga

siswaselalu berkutat dengan komunikasi. Misalnya dengan teknologi yang

berkembang banyak media sosial yang bermunculan. Seperti facebook,

twitter, path dan lain sebgaianya merupakan contoh media sosial yang

banyak digemari sekarang. Komunikasi menjadi bagian penting dalam

hidup siswa, ia menjadi perekat dalam hidup bermasyarakat. Ia menyatu

dalam kehidupan. Siswapun membutuhkan dan senantiasa berusaha
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membuka serta menjalin komunikasi atau hubungan dengan sesamanya.

Dan daripada itu, ada juga sejumlah kebutuhan di dalam diri yang hanya

dapat dipuaskan lewat komunikasi dengan sesamanya.

Dari hal tersebut penulis menyimpulkan bahwa komunikasi sangat penting

untuk kehidupan. Terutama bagi remaja dimana komunikasi menjadi alat

untuk membantu segala kebutuhannya baik itu pendidikan atau pergaulan.

Selain itu siswa sekolah menengah atas juga dipersiapkan untuk lebih aktif

dan mandiri. Maka disini siswa SMA dituntut agar dapat berkomunikasi

dengan baik. Untuk menambah pegetahuannya serta agar dapat bergaul

dan diterima di masyarakat sehingga dapat mencapai kebahagian.

Komunikasi terdapat 2 jenis, yaitu komunikasi intrapersonal dan

komunikasi interpersonal. Komunikasi intrapersonal adalah proses

komunikasi yang terjadi di dalam diri manusia sendiri. Sedangkan

komunikasi interpersonal adalah komunikasi antara individu dengan

individu atau individu dengan kelompok secara langsung. Fungsi

komunikasi interpersonal dapat membentuk dan menjaga hubungan baik

dengan individu, dapat berguna untuk berbagi informasi, kita dapat

megungkapkan perasaan dan sebagai alat untuk dapat mengerti perasaan

orang lain.

Tetapi pada kenyataannya berdasarkan penelitian pendahuluan dengan

guru bimbingan konseling di SMA Negeri 8 Bandar Lampung yang

dilakukan oleh penulis, ada siswa yang mengalami kesulitan

berkomunikasi dengan orang lain. Baik dalam proses belajar didalam kelas
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maupun dalam suasana informal dengan teman sebayanya. Bahkan dengan

gurupun ada yang kesulitan untuk berkomunikasi.Jika guru bertanya ada

pelajaran yang tidakdimengerti, atau untuk menjawab pertanyaan yang ia

berikan, siswa hanya pasif. Dalam arti kata hanya menjadi pendengar dan

tidak bertanya, berkomentar ataupun menjawab.

Kemudian ada siswa yang diam saja saat berdiskusi.Bila diberikan tugas

secara berkelompok, ia cenderung melakukannya secara individual dan

tidak berkelompok. Ada juga yang sulit untuk diajak bercanda atau

bersenda gurau, ia sensitif sering menanggapinya serius dan marah.  Ada

siswa yang lebih memilih diam dalam hal apapun dan juga sering

menyendiri di dalam kelas ketika jam istirahat. Menurut Rakhmat (2005)

orang yang kurang percaya diri akan cenderung menghindari situasi

komunikasi.

Percaya diri memang menjadi salah satu faktor yang paling menentukan

dalam komunikasi interpersonal. Percaya diri adalah keyakinan yang

dimiliki oleh seseorang akan segala kemampuan yang dimilikinya. Bila

seseorang memiliki percaya diri yang baik, hal ini akan membuat orang

dapat melakukan apapun sesuai dengan tujuannya. Dan bila gagal ia akan

mencobanya lagi atau tidak akan sedih, karena ia percaya akan

kemampuan dirinya.

Tetapi jika seseorang kurang percaya diri, ia akan mudah putus asa bila

memiliki masalah, memandang buruk dirinya dan ia juga akan canggung
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dan takut dalam menghadapi orang lain bahkan hanya memilih diam dan

tidak mengatakan apapun. Maka dari itu, percaya diri penting untuk

komunikasi interpersonal dan komunikasi interpersonal seperti yang sudah

kita ketahui sangat penting bagi remaja.

Agar tidak menjadi kurang percaya diri dan sulit untuk berkomunikasi

interpersonal, diharapkan para siswa sekolah menengah atas terus berlatih

untuk meningkatkan kepercayaan dirinya sehingga dapat berkomunikasi

interpersonal dengan lancar. Kemudian juga tidak lupa untuk

mengevaluasi dirinya sendiri agar mampu mengoptimalisasikan

kemampuan dirinya dengan maksimal.

Berdasarkan dari hal tersebut, skripsi ini di susun untuk mengetahui

apakah percaya diri memiliki hubungan dengan komunikasi interpersonal

pada siswa siswi Sekolah Menengah Atas. Dan karena itu penulis

melakukan penelitian untuk skripsi ini dengan judul “Hubungan antara

percaya diri dengan kemampuan komunikasi interpersonal pada siswa

kelas XI SMA Negeri 8 Bandar Lampung tahun pelajaran 2015/2016”.

2. Identifikasi Masalah

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

ada dari variabel dependent yaitu komunikasi interpersonal dalam

penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

a. Ada siswa yang menyendiri ketika jam istirahat di dalam kelas.

b. Terdapat siswa yang sensitif dan menanggapi dengan serius apabila

diajak bercanda.
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c. Ada siswa yang hanya diam saat berdiskusi tidak memberikan masukan

dan tidak berkomentar.

d. Ada siswa yang mengerjakan tugas secara individual apabila diberikan

tugas secara berkelompok.

e. Terdapat siswa yang hanya menjadi pendengar tidak bertanya ketika

diberi kesempatan

f. Ada siswa yang tidak berkomentar ataupun menjawab apabila diberi

kesempatan

3. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, maka batasan

masalah dalam penelitian ini yaitu “hubungan antara percaya diri dengan

kemampuan komunikasi Interpersonal pada siswa kelas XI SMA Negeri 8

Bandar Lampung tahun pelajaran 2015/2016”.

4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, hal yang menjadi masalah adalah kemampuan

komunikasi interpersonal pada siswa. Maka permasalahan yang dapat di

rumuskan dalam penelitian ini adalah “Apakah ada hubungan antara

percaya diri dengan kemampuan komunikasi interpersonal pada siswa

kelas XI SMA Negeri 8 Bandar Lampung tahun pelajaran 2015/2016?”
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B. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara percaya diri

dengan kemampuan komunikasi interpersonal pada siswa kelas XI SMA

Negeri 8 Bandar Lampung tahun pelajaran 2015/2016

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi dunia

pendidikan. Dimana dapat menambah pengetahuan tentang teori

yang ada dalam komunikasi interpersonal dan faktor didalamnya

yang mempengaruhi. Juga dapat menambah pengetahuan yang

mendalam tentang percaya diri.

b. Manfaat Praktisi

1. Bagi sekolah, penelitian ini dapat memberi masukan untuk SMA

Negeri 8 Bandar Lampung tentang hubungan percaya diri

dengan kemampuan komunikasi interpersonal siswanya.

2. Bagi konselor, sebagai masukan untuk mengembangkan

program bimbingan dan konseling yang ada disekolah.

Khususnya dalam mengembangkan bidang pribadi.

3. Bagi siswa, sebagai masukan agar siswa selalu percaya diri agar

dapat berkomunikasi interpersonal dengan baik. Sehingga dapat

memiliki pengetahuan yang luas, memiliki hubungan yang baik

dan berbahagia.


