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ABSTRACT 

RELATIONSHIP BETWEEN SELF-ESTEEM WITH SOCIAL 

INTERACTION TO STUDENTS OF THE X-CLASS SMA AL-AZHAR 3 

BANDAR LAMPUNG IN ACADEMIC YEAR 2018/2019 

By 

Martini Indriani 

 

The problem of this research was about a social interaction. This research aimed 

to investigate the relationship between self-esteem and social interaction to 

student of the X class SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung in academic year 

2018/2019. The research method used a quantitative approach. The sample of this 

research was 101 students taken by random sampling technique. Data collection 

techniques used the scale of self-esteem and the scale of social interaction. The 

data analysis technique applied product-moment correlation. The result of this 

research showed that there was a relationship between self-esteem and social 

interaction with a ratio of r count = 0.330> rtable = 0.193, with significance level 

p = 0.05 then Ho was rejected and Ha was accepted. The conclusion of this 

research was there was a significant positive relationship between self-esteem and 

social interaction.  
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ABSTRAK 

HUBUNGAN ANTARA HARGA DIRI DENGAN INTERAKSI SOSIAL 

PADA SISWA KELAS X SMA AL-AZHAR 3 BANDAR LAMPUNG 

TAHUN AJARAN 2018/2019 

Oleh 

Martini Indriani 

 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah interaksi sosial siswa. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui hubungan antara harga diri dengan interaksi sosial 

pada siswa kelas X SMA Al-azhar 3 Bandar lampung tahun ajaran 2018/2019. 

Metode penelitian yang digunakan bersifat kuantitatif. Populasi penelitian 

sebanyak 252 siswa dan sampel penelitian ini berjumlah 101 siswa diambil 

dengan teknik random sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan skala 

harga diri dan skala interaksi sosial. Teknik  analisis data menggunakan korelasi 

Product Moment.  Hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan positif antara 

harga diri dengan interaksi sosial dengan nilai korelasi 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 0,330 > 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 

0,193  taraf signifikasi p = 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima. Kesimpulan 

hasil penelitian ini adalah terdapat hubungan yang signifikan antara harga diri dan 

interaksi sosial siswa.  

Kata kunci: bimbingan dan konseling, harga diri, interaksi sosial. 



HUBUNGAN ANTARA HARGA DIRI DENGAN INTERAKSI SOSIAL 

PADA SISWA KELAS X SMA AL-AZHAR 3 BANDAR LAMPUNG 

TAHUN AJARAN 2018/2019 

 

Oleh 

Martini Indriani 

 

Skripsi 

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar 

SARJANA PENDIDIKAN 

 

Pada 

 

Jurusan Ilmu Pendidikan 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

 

 

 

 

 

 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS LAMPUNG 

BANDAR LAMPUNG 

2019 
 







 



 

 

 

RIWAYAT HIDUP 

 

Martini Indriani lahir di Bandar Lampung, pada tanggal 25 bulan 

September tahun 1996 dari pasangan bapak Karta dan Ibu 

Suparti. Penulis merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara.  

Penulis menempuh pendidikan formal diawali dari : Taman 

Kanak-Kanan (TK) Arrusdah lulus tahun 2002, Pendidikan Sekolah Dasar (SD) 

Negeri 2 Kedamaian, Kec Kedamaian, Kota Bandar lampung diselesaikan pada 

tahun 2009, Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 24 Bandar 

lampung diselesaikan pada tahun 2012, dan dilanjutkan ke Pendidikan Sekolah 

Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Bandar lampung diselesaikan pada tahun 2015. 

Tahun 2015, penulis terdaftar sebagai mahasiswa Program Studi Bimbingan dan 

Konseling, Jurusan Ilmu Pendidikan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi 

Negeri (SNMPTN).  

Selanjutnya pada tahun 2018 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) 

dan Praktik Pengenalan Lapangan (PPL) di SMA Muhammadiyah 1 Sekampung 

udik, kedua kegiatan tersebut dilaksanakan di Desa Mengandung sari, Kecamatan 

Sekampung udik, Kabupaten Lampung Timur. 

Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas 

terselesaikannya skripsi yang berjudul “Hubungan antara Harga diri dengan 

Interaksi sosial pada siswa kelas X SMA Al-azhar 3 Bandar lampung tahun 

ajaran 2018/2019”. 

 



 

 

 

MOTTO 

 

 

 

 

“kesuksesan adalah buah dari usaha kecil yang diulang hari 

demi hari” 

 

(Albert Einstein) 
 

 

 

 

 



 

 

 

PERSEMBAHAN 

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT atas terselesaikannya penulisan 

skripsi ini kupersembahkan kepada: 

 

Papa dan Mama yang selalu mendoakanku. Terimakasih atas segala dukungan 

moril dan materil, rasa sayang, dan pengorbanan yang luar biasa untuk putrinya. 

 

Serta sahabat-sahabatku yang telah banyak memberikan dukungan dan konstribusi 

untuk terselesaikannya karya ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SANWACANA 

 

 

Bismillahirrahmanirrahim 

Alhamdulillah hirabbil ‘alamin, segala puji dan  syukur penulis ucapkan  

kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya serta 

karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak sedikit hambatan 

rintangan serta kesulitan yang dihadapi, namun berkat bantuan, dukungan dan 

motivasi serta bimbingan dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat 

menyelesaikan skripsi yang berjudul “Hubungan antara Harga diri dengan 

Interaksi sosial pada siswa kelas X SMA Al-azhar 3 Bandar lampung tahun ajaran 

2018/2019” ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang 

tak terhingga kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P., selaku Rektor Universitas 

Lampung. 

2. Bapak Prof. Dr. Patuan Raja, M.Pd., selaku Dekan Fakultas Keguruan dan 

Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. 

3. Bapak Dr. Riswandi, M.Pd., selaku Ketua Jurusan Ilmu Pendidikan 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. 



iii 

 

4. Bapak Drs. Yusmansyah, M.Si., selaku ketua Program Studi Bimbingan 

dan Konseling FKIP Universitas Lampung. 

5. Bapak Drs. Muswardi Rosra, M.Pd., selaku Pembimbing Akademik (PA) 

serta Pembimbing Utama. Terimakasih telah memberikan bimbingan, 

masukan, dan mengarahkan dalam terselesaikan skripsi ini. 

6. Bapak Redi Eka Andriyanto, M.Pd. Kons., selaku Pembimbing Pembantu 

yang telah memberikan saran dan masukan agar penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini. 

7. Ibu Ratna Widiastuti, S.Psi., M.A., Psi., selaku Dosen Penguji terimakasih 

atas kesediaannya memberikan bimbingan, saran dan kritik demi 

perbaikan skripsi ini agar terselesaikan dengan baik. 

8. Bapak dan Ibu Dosen Bimbingan dan Konseling Unila. Terimakasih atas 

bimbingan dan ilmu yang telah diberikan selama ini. 

9. Bapak dan Ibu staf serta karyawan FKIP Unila, terimakasih atas 

bantuannya selama ini dalam  membantu  menyelesaikan segala keperluan 

administrasi. 

10. Bapak Drs. Hi. Ma’arifuddin Mz., M.Pd.I., selaku  kepala SMA Al-Azhar 

3 Bandar Lampung, Bapak Eko Setia Budi, S.Pd., selaku WAKA 

kurikulum, serta guru-guru yang telah memberikan ijin kepada penulis 

untuk melakukan penelitian. 

11. Bapak Mat Berawi, S.Pd., selaku guru Bimbingan dan Konseling SMA Al-

Azhar 3 Bandar Lampung yang telah membantu dalam pelaksanaan 

penelitian. 



iv 

 

12. Papa dan mama yang tidak pernah lelah menyayangi dan memberikan 

dukungan moril dan materil kepadaku, memberikan semangat, selalu 

mendoakanku, terimakasih telah menjadikanku anak yang kuat. 

13. Kakakku, Hariyadi sanjaya dan Permadi Irawan yang telah menyayangiku 

dari kecil, membimbingku, dan selalu menyemangatiku. 

14. Keluarga besarku, nenek, tante-tante, oom, keponakan, sepupuku, pakde 

dan bukde yang telah memberikan dukungan kepadaku, memberikan 

semangat dalam mengerjakan skripsi. 

15. Ricko Noviyadi yang selalu memberikan semangat untukku, menjadi 

pendengar yang baik, membimbingku, terimakasih telah memberikan 

dukungan untukku. 

16. Sahabat - sahabatku Dinny Suryani, Widayanti Ningtias, Banan Corima 

Adha, Riawati, yang telah memberikanku semangat untuk mengerjakan 

skripsi ini, memberi semangat agar aku datang kekampus, serta 

memberikan banyak dukungan untukku. 

17. Teman - temanku mahasiswa Bimbingan dan Konseling 2015 yang tidak 

bisa ku sebutkan namanya. Terimakasih telah menemani masa kuliahku. 

18. Sahabat SMA ku Anisa Kurniasih, Ananda Anisa, Laurensia Susandra, 

Aprilla Frizky, Intan Permatasari yang telah menemani masa remajaku, 

memberikan warna-warni pada masa abu-abu ku. 

19. Teman-teman KKN desa Mengandung Sari, Ranty Ajeng, Anisa Nuraini, 

Pranita Dewi Vanli, Shiane Salsabila, Putri Mariyani, Ambar Hanifah, 

Ghalda Oktavilani Halfa, Nanda Nikola, Onky Jun Comando. Terimakasih 

selama 40 hari telah mengajarkan banyak hal. 



v 

 

20. Induk semang dan warga desa Mengandung Sari, serta murid dan guru-

guru SMA Muhammadiyah 1 Sekampung Udik. Terimakasih telah 

memberikan bimbingan dan semangaat saat aku berada di Mengandung 

Sari. 

21. Almamaterku tercinta, Universitas Lampung. 

Bandar Lampung,     September 2019 

 

Penulis 

 



 
 

 

 

 

DAFTAR ISI 

 

                 Halaman 

DAFTAR TABEL  ........................................................................................  viii 

DARTAR  GAMBAR ...................................................................................    ix 

DAFTAR LAMPIRAN  ................................................................................     x 

I. PENDAHULUAN ..............................................................................     1 

A. Latar Belakang dan Masalah ..........................................................     1 

1. Latar Belakang .........................................................................     1 

2. Identifikasi Masalah .................................................................     7 

3. Pembatasan Masalah ................................................................     7 

4. Perumusan Masalah .................................................................     8 

B. Tujuan dan Manfaat Penelitian.......................................................     8 

1. Tujuan Penelitian .....................................................................     8 

2. Manfaat Penelitian ...................................................................     8 

C. Ruang Lingkup Penelitian ..............................................................     9 

1. Ruang Lingkup Objek Penelitian..............................................     9 

2. Ruang Lingkup Subjek Penelitian ............................................     9 

3. Ruang Lingkup Tempat dan Waktu Penelitian..........................     9 

D. Kerangka pikir ...............................................................................     9 

E. Hipotesis........................................................................................   12 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA .....................................................................   13 

A. Interaksi Sosial ..............................................................................   13 

1. Pengertian Interaksi Sosial .......................................................   13 

2. Karakteristik interaksi sosial ....................................................   14 

3. Faktor Interaksi Sosial .............................................................   16 

4. Bentuk Interaksi Sosial ............................................................   19 

B. Harga diri ......................................................................................   20 

1. Pengertian Harga diri ...............................................................   20 

2. Aspek Harga Diri .....................................................................   21 

3. Karakteristik Harga diri............................................................   23 

4. Faktor Harga diri ......................................................................   25 

C. Kaitan Harga diri dengan interaksi sosial .......................................   28 

 

 



 
 

III. METODE PENELITIAN ..................................................................   33 

A. Tempat dan waktu penelitian ........................................................   33 

B. Metode penelitian .........................................................................   33 

C. Populasi dan sampel .....................................................................   34 

D. Variabel penelitian dan definisi operasional ..................................   35 

E. Teknik pengumpulan data .............................................................   39 

F. Validitas dan Realibilitas Instrumen ..............................................   42 

G. Teknik analisis data ......................................................................   45 

1. Uji normalitas ........................................................................   46 

2. Uji Linieritas ..........................................................................   46 

3. Uji Hipotesis ..........................................................................   46 

 

IV.  HASIL DAN PEMBAHASAN ............................................................   49 

A. Prosedur penelitian ...........................................................................   49 

1. Persiapan penelitian....................................................................   49 

2. Pelaksanaan penelitian ...............................................................   49 

B. Analisis hasil penelitian ...................................................................   51 

1. Hasil uji hipotesis .......................................................................   51 

2. Hasil uji normalitas harga diri ....................................................   51 

3. Hasil uji normalitas interaksi sosial ............................................   54 

4. Hasil uji linearitas ......................................................................   56 

5. Uji hipotesis ...............................................................................   57 

C. Pembahasan .....................................................................................   60 

 

V. PENUTUP ............................................................................................   68 

1. Kesimpulan ..................................................................................   68 

2. Saran ............................................................................................   69 

 

DAFTAR PUSTAKA ....................................................................................   70 

LAMPIRAN ..................................................................................................   74 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

DAFTAR TABEL 

                Halaman 

 

Tabel 3.1 kisi – kisi angket penelitian Harga diri .............................................   37 

Tabel 3.2 kisi – kisi angket penelitian interaksi sosial......................................   38 

Tabel 3.3 kriteria bobot nilai pada skala ..........................................................   40 

Tabel 3.4 rentang koefisien reliabiltas .............................................................   45 

Tabel 4.1 kriteria harga diri  ............................................................................   50 

Tabel 4.2 kriteria interaksi sosial .....................................................................   50 

Tabel 4.3 hasil uji normalitas data self esteem .................................................   50 

Tabel 4.4 hasil uji normalitas data interaksi sosial ...........................................   53 

Tabel 4.5 hasil uji linearitas ............................................................................   56 

Tabel 4.6 hasil uji hipotesis .............................................................................   57 

Tabel 4.7 tabel koefisien korelasi ....................................................................   58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

DAFTAR GAMBAR 

 

       Halaman 

Gambar 1.1 Kerangka pikir penelitian .............................................................   12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

                Halaman  

Lampiran 1 Instrumen variabel interaksi sosial................................................   75 

Lampiran 2 Instrumen variabel harga diri ........................................................   77 

Lampiran 3 Uji harga diri  ...............................................................................   80 

Lampiran 4 Perhitungan uji ahli skala harga diri dengan Aiken’s V ................   85 

Lampiran 5 Validitas interaksi sosial ...............................................................   88 

Lampiran 6 Hasil reliabilitas variabel harga diri ..............................................   90 

Lampiran 7 Hasil reliabilitas variabel interaksi sosial ......................................   92 

Lampiran 8 Hasil linieritas   ............................................................................   94 

Lampiran 9 Hasil product moment  .................................................................   95 

Lampiran 10 Hasil penelitian variabel interaksi sosial .....................................   96 

Lampiran 11 Hasil penelitian variabel harga diri .............................................  100 

Lampiran 12 Chi kuadrat ................................................................................  105 

Lampiran 13 Tabel t ........................................................................................  106 

Lampiran 14 R tabel........................................................................................  110 

Lampiran 15 Surat izin penelitian....................................................................  117 

Lampiran 16 Surat balasan ..............................................................................  118 

Lampiran 17 Surat izin instrumen ...................................................................  119 

Lampiran 18 Dokumentasi ..............................................................................  120 

 

 



 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang dan Masalah 

1. Latar Belakang  

Pendidikan merupakan pilar utama dalam pengembangan sumber daya 

manusia dan masyarakat suatu bangsa. Pendidikan diharapkan mampu 

membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dan mandiri, serta 

memberi dukungan dan perubahan untuk perkembangan masyarakat, 

bangsa, dan negara Indonesia. Pendidikan bisa membentuk kepribadian 

sesorang untuk menjadi lebih baik. Tanpa adanya pendidikan, 

seseorang tidak dapat membentuk kualitas dan kepribadian dirinya 

secara baik. Melalui pendidikan dapat diwujudkan generasi muda yang 

handal baik dalam bidang-bidang yang telah ditentukan maupun yang 

telah dipelajari.  

UU Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 mengemukakan: 

“Pendidikan ialah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, 

serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat.” 
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Jadi dapat disimpulkan pendidikan ialah suatu usaha yang sadar yang 

teratur dan sistematis, yang dilakukan oleh orang-orang yang diserahi 

tanggung jawab untuk mempengaruhi anak agar mempunyai sifat dan 

tabiat sesuai dengan cita-cita pendidikan. 

Untuk mencapai hal tersebut dibuatlah sekolah. Sekolah merupakan 

salah satu tempat dimana siswa mendapatkan ilmu secara formal. 

Sekolah bukan hanya tempat menimba ilmu, tetapi juga sebagai tempat 

berkumpul, bermain dan berbagai keceriaan antara siswa yang satu 

dengan siswa  yang lainnya sehingga terjadi interaksi di dalamnya. 

Sekolah juga merupakan tempat  dimana kegiatan belajar mengajar 

berlangsung dan tempat terjadinya interaksi antara guru dan murid. 

Walgito (2003) mengemukakan bahwa, “Interaksi sosial adalah 

hubungan antara individu satu dengan individu lain, individu satu dapat 

mempengaruhi individu yang lain atau sebaliknya, jadi terdapat adanya 

hubungan yang saling timbal balik.”  

Dari penjelasaan diatas dapat diartikan bahwa interaksi sosial 

merupakan hubungan timbal balik antara individu dengan individu lain 

dan bisa saling mempengaruhi satu sama lain.  

Manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan, dengan 

saling berinteraksi maka siswa akan saling bertukar pikiran dan berbagi 

suka dan duka. Ada beberapa individu yang merasa nyaman 

menghabiskan waktu sendiri, padahal hal tersebut dapat berdampak 

buruk bagi kesehatan. Berdasarkan artikel hipwee, interaksi sosial yang 
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buruk akan membuat seseorang merasa kesepian. Kesepian mengubah 

persepsi seseorang terhadap suatu hubungan, mereka akan memandang 

hubungan sosial yang dimilikinya sama sekali tidak berharga. 

Seseorang yang mengalami kesepian, tubuhnya akan mengaktifkan 

sinyal fight ir fligt yang biasa muncul saat seseorang diserang stres. 

Sinyal ini kemudian akan meningkatkan jumlah protein fibrinogen. 

Fibrinogen yang dikeluarkan secara berlebihan akan menaikan tekanan 

darah dan memicu penumpukan deposit lemak di pembuluh darah. 

Berdasarkan penjelasan diatas, seseorang yang memiliki interaksi sosial 

yang buruk maka akan mempengaruhi kesehatannya. 

Faktor internal seseorang melakukan interaksi sosial yaitu dorongan 

dari dalam diri individu untuk memenuhi kebutuhan, mempertahankan 

hidup dan melakukan komunikasi dengan sesama. Sedangkan faktor 

eksternal seseorang melakukan interaksi sosial yaitu adanya simpati 

atau sikap tertarik pada orang lain, adanya motivasi yaitu dorongan 

untuk melakukan perbuatan yang baik dengan orang lain, adanya 

empati yaitu ikut merasakan apa yang dirasakan orang lain, adanya 

imitasi yaitu kesamaan pola pikir atau tata nilai antara diri seseorang 

sehingga manusia untuk menirunya. Dari penjelasan faktor interaksi 

sosial tersebut maka dapat disimpulkan interaksi sosial sangat 

diperlukan agar individu dapat mempertahankan hidup. Siswa yang 

memiliki kemampuan interaksi sosial yang baik maka akan diterima 

dilingkungannya dan dapat menghargai dirinya. 



4 
 

Coopersmith (dalam Ahmad Susanto, 2018) menyatakan bahwa “harga 

diri merupakan evaluasi yang dibuat individu dan kebisaaan 

memandang dirinya, terutama sikap menerima, menolak dan indikasi 

besarnya kepercayaan individu terhadap kemampuan, keberartian, 

kesuksesan dan keberhargaan”. 

Permasalah interaksi sosial ini termasuk ke dalam bidang pribadi sosial. 

Bidang ini kerap diberikan pada siswa yang merasa kesulitan dalam 

membina pergaulan karena beberapa hal, baik dari luar atau dalam. 

Yang tergolong dalam masalah-masalah sosial-pribadi adalah masalah 

hubungan dengan sesama teman, dengan guru serta staf, permasalahan 

sifat dan kemampuan diri, penyesuaian diri dengan lingkungan 

pendidikan dan masyarakat tempat mereka tinggal dan penyelesaian 

konflik. Bimbingan pribadi sosial menurut W. S. Winkel (2006), yaitu: 

“Bimbingan pribadi sosial adalah bimbingan dalam menghadapi 

keadaan batinnya sendiri dan mengatasi pergumulan-pergumulan dalam 

hatinya sendiri dalam mengatur dirinya sendiri dibidang kerohanian, 

perawatan jasmani, pengisian waktu luang, penyaluran nafsu seks dan 

sebagainya, serta bimbingan dalam membina hubungan kemanusiaan 

dengan sesama diberbagai lingkungan (pergaulan sosial)”. 

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bimbingan 

pribadi sosial yaitu bimbingan untuk menghadapi keadaan batin, 

mengatasi masalah dibidang pribadi sosial sehingga individu mampu 

mengatur dirinya sendiri serta dapat membina hubungan baik dengan 

lingkungan. 

Siswa yang memiliki perilaku yang buruk, maka ia akan memperbaiki 

perilakunya. Seperti penjelasan menurut Hurlock (2004) bahwa: 
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“Seseorang yang merasa kalau selama ini perilakunya menyebabkan 

dirinya sulit untuk menyatu dan diterima dalam kelompok, maka orang 

tersebut akan berusaha untuk memperbaiki perilakunya, sehingga dapat 

diterima oleh kelompok”.  

 

Dari penjelasan diatas dapat diartikan bahwa individu yang memiliki 

perilaku yang buruk, sulit bergaul dengan temannya maka individu 

tersebut akan memperbaiki perilakunya agar dapat diterima oleh teman-

temannya. 

Jika siswa telah mampu menilai dirinya dengan lingkungannya maka 

siswa tersebut mampu berinteraksi secara aktif dengan lingkungannya 

sehingga siswa tersebut tidak mendapatkan kesulitan-kesulitan dalam 

menyesuaikan diri dan meskipun terdapat kesulitan, siswa akan dapat 

mengatasinya.  

Namun tidak jarang kita menemukan fenomena pada remaja yang 

berteman dengan membuat kelompok-kelompok kecil dan ketika 

mendapatkan tugas kelompok dari guru, mereka tidak ingin 

berkelompok dengan kelompok lain. Kemudian terdapat beberapa siswa 

yang tidak mau bergabung dengan teman lainnya, memilih untuk 

menyendiri dan sulit memulai pertemanan dengan orang baru. 

Kelompok teman sebaya memungkinkan remaja belajar keterampilan 

sosial, mengembangkan minat yang sama, dan saling membantu dalam 

mengatasi kesulitan untuk mencapai kemandirian (Elida Prayitno, 

2006). Kemudian menurut Hurlock (2004) remaja menginginkan teman 

yang mempunyai minat dan nilai-nilai yang sama, yang dapat mengerti 

dan membuatnya merasa aman, dan yang kepadanya ia dapat 



6 
 

mempercayakan masalah - masalah dan membahas hal-hal yang tidak 

dapat dibicarakan dengan orangtua maupun guru.  

Berdasarkan hasil observasi pendahuluan yang telah dilakukan 

khususnya pada siswa kelas X di SMA AL - Azhar 3 Bandar Lampung, 

peneliti mendapatkan informasi bahwa masih terdapat siswa yang 

berteman dengan membuat kelompok-kelompok kecil, siswa yang 

memilih-milih dalam berteman, beberapa siswa lebih memilih untuk 

menyendiri dan fokus pada dirinya sendiri, sulit berteman dengan orang 

baru, dan terdapat siswa yang belum bisa menyesuaikan diri dengan 

lingkungan barunya. 

SMA Al-Azhar 3 berbeda dengan SMA umum, SMA Al-azhar 3 lebih 

mengedepankan agama dan bersifat islami. Didalam islam diajarkan 

berinteraksi atau berhubungan dibagi menjadi 3 bagian yaitu hubungan 

kepada Allah Swt, hubungan kepada sesama manusia dan hubungan 

kepada alam semesta. Ketiga hal ini harus seimbang contohnya apabila 

mengutamakan hubungan kepada Allah Swt saja namun mengabaikan 

hubungan kepada sesama manusia maka itu tidak diperbolehkan. 

Contoh berinteraksi sosial dalam islam itu seperti bersilahturahmi. 

Silahturahmi yaitu menghubungkan kasih sayang sesama manusia.  

Hasil wawancara yang dilakukan dengan guru Bimbingan dan 

Konseling yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 

terungkap bahwa siswa memulai pertemananan dengan membuat 

kelompok – kelompok kecil dimulai pada saat siswa baru masuk ke 
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SMA Al-Azhar 3. Siswa banyak yang berasal dari luar kota Bandar 

lampung dan lulusan smp pondok pesantren. Kemudian beberapa siswa 

yang belum dapat menyesuaikan dirinya disebabkan siswa tersebut 

yang tidak mau bergabung dengan teman lainnya dan keinginan fokus 

pada dirinya sendiri. 

Dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut penulis merasa tertarik 

untuk melakukan suatu penelitian dengan mengangkat judul : 

“Hubungan harga diri dengan interaksi sosial Siswa kelas X di SMA 

AL - Azhar 3 Bandar Lampung Tahun ajaran 2018/2019”. 

2. Identifikasi Masalah  

Berdasarkan penelitian pendahuluan yang telah dilakukan oleh 

peneliti, maka peneliti mengindentifikasikan masalah sebagai berikut: 

a) Siswa sulit memulai pertemanan dengan orang baru 

b) Siswa merasa minder dan malu dalam mengutarakan pendapatnya 

c) Siswa memilih fokus terhadap dirinya sendiri sehingga tidak mau 

bergabung dengan teman lainnya. 

d) Siswa yang memilih – milih dalam berteman 

e) Siswa membuat kelompok – kelompok kecil dalam pertemanannya 

f) Siswa tidak dapat bekerjasama dalam kegiatan sekolah dengan baik 

3. Pembatasan masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, peneliti membatasi masalah 

mengenai “Hubungan harga diri dengan interaksi sosial siswa kelas X 

pada SMA AL - Azhar 3 Bandar Lampung Tahun ajaran 2018/2019” 
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4. Rumusan masalah 

Masalah yang akan diteliti yaitu masalah interaksi sosial siswa, maka 

rumusan masalah pada penelitian ini adalah : 

Apakah Terdapat Hubungan harga diri dengan interaksi sosial siswa 

kelas X pada SMA AL - Azhar 3 Bandar Lampung Tahun ajaran 

2018/2019? 

 

B. Tujuan Dan Manfaat penelitian  

1. Tujuan penelitian  

Sesuai rumusan masalah maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui “Hubungan harga diri dengan interaksi sosial siswa kelas 

X pada SMA AL - Azhar 3 Bandar Lampung Tahun ajaran 

2018/2019”. 

2. Manfaat penelitian 

Diharapkan penelitian ini dapat berguna secara teori maupun praktek, 

yaitu : 

1) Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat disajikan sebagai 

referensi bagi penelitian selanjutnya, khususnya yang menguji 

masalah Harga diri dengan Interaksi Sosial. 

2) Manfaat Praktis 

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan agar guru-guru 

disekolah dapat membantu siswa mengontrol harga diri dengan 

interaksi sosial siswa. 
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C. Ruang Lingkup Penelitian  

Dalam hal ini peneliti membatasi ruang lingkup penelitian ini agar 

penelitian ini lebih jelas dan tidak menyimpang dari tujuan yang telah 

ditetapkan, diantaranya adalah: 

1. Ruang lingkup ilmu 

Penelitian ini termasuk dalam ruang lingkup ilmu Bimbingan dan 

Konseling 

2. Ruang Lingkup Objek Penelitian 

Ruang lingkup objek dalam penelitian ini adalah hubungan harga diri 

dengan interaksi sosial 

3. Ruang Lingkup Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas X SMA Al - azhar 3 

Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2018/2019 

4. Ruang Lingkup Tempat dan Waktu 

Ruang lingkup Tempat dalam penelitian ini adalah SMA AL - Azhar 3 

Bandar Lampung dan Ruang lingkup waktu dalam penelitian ini 

dilakukan pada semester 2 (genap). 

D. Kerangka Pikir 

Seorang peneliti harus menguasai teori-teori ilmiah sebagai dasar bagi 

argumentasi dalam menyusun kerangka pemikiran yang merupakan 

hipotesis. Kerangka pemikiran ini merupakan  penjelasan sementara 

terhadap gejala – gejala yang menjadi objek permasalahan (Sugiyono, 

2011) 

Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan orang lain dan 

tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Walgito (2003) 
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mengemukakan bahwa, “Interaksi sosial adalah hubungan antara individu 

satu dengan individu lain, individu satu dapat mempengaruhi individu 

yang lain atau sebaliknya, jadi terdapat adanya hubungan yang saling 

timbal balik.” Sedangkan menurut Sarwono (2013) “Interaksi sosial 

merupakan hubungan antara individu yang satu dengan individu lain, 

individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok”. 

Interaksi sosial dapat terjadi apabila memenuhi dua syarat yaitu kontak 

sosial dan komunikasi (dalam Soekanto, 2006). Kesulitan untuk 

melakukan kontak sosial dan komunikasi memicu munculnya harga diri 

rendah yang dapat mempengaruhi individu untuk melakukan interaksi 

sosial dengan orang lain (dalam Soekanto, 2006). Fakta yang terdapat di 

SMA Al-Azhar 3 bahwa beberapa siswa di sana tidak bisa berinteraksi 

dengan teman lainnya dan lebih memilih melakukan sesuatu seorang diri 

dan fokus terhadap dirinya sendiri. 

Coopersmith (dalam Ahmad Susanto, 2018) menyatakan bahwa “harga 

diri merupakan evaluasi yang dibuat individu dan kebisaaan memandang 

dirinya, terutama sikap menerima, menolak dan indikasi besarnya 

kepercayaan individu terhadap kemampuan, keberartian, kesuksesan dan 

keberhargaan”. Hal ini didukung oleh pendapat Maslow (dalam Alwisol, 

2011) “harga diri merupakan evaluasi diri yang diperoleh melalui 

penilaian diri sendiri dan penilaian dari orang lain.” Jadi dapat 

disimpulkan harga diri merupakan evaluasi diri yang dilakukan individu, 

bagaimana individu memandang dirinya dan penilaian dari orang lain. 
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Di SMA Al-Azhar terdapat siswa yang sulit berkomunikasi dengan teman 

lainnya dan tidak mau bergabung dengan kelompok – kelompok didalam 

kelas. Fakta tersebut seperti yang diungkapkan oleh William D.Brook dan 

Philip Emmert (dalam Rakhmat, 2007), bahwa harga diri berpengaruh 

pada kemampuan komunikasi individu, individu yang merasa rendah diri 

akan mengalami kesulitan untuk berkomunikasi dengan orang lain, tidak 

mampu berbicara didepan umum, dan ragu-ragu untuk mengungkapkan 

gagasan yang dimiliki. 

Individu yang memiliki harga diri tinggi akan memiliki kemampuan 

komunikasi yang baik sehingga membuat individu mudah dalam 

berinteraksi dengan teman lainnya. Seperti yang diungkapkan oleh 

Sarwono (2013) “Semakin memiliki kemampuan komunikasi yang baik 

maka informasi yang disampaikan akan mudah dipahami oleh orang lain 

sehingga tercipta interaksi sosial yang baik” 

Penelitian yang dilakukan oleh Widodo & Pratitis (2013) dalam 

penelitiannya mengungkapkan harga diri seseorang terbentuk dari 

bagaimana interaksinya dengan orang lain, melalui penerimaan, 

penghargaan dan respon sikap yang baik dari orang lain. Ciri khas remaja 

adalah masalah yang menyangkut penilaian terhadap dirinya sendiri 

sehingga mereka terikat dengan adanya penerimaan lingkungannya. 

Penilaian orang lain terhadap yang melekat pada diri remaja sangat 

berpengaruh terhadap penilaiannya terhadap diri sendiri. Apabila penilaian 

orang lain yang membanggakan bagi remaja maka akan menaikkan harga 

dirinya, sebaliknya bila orang lain menilai buruk dirinya maka remaja 
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akan merendahkan harga dirinya. Hal ini berkaitan kebutuhan remaja akan 

harga diri yang didapat dari lingkungannya. 

Maka dapat timbul kerangka pikir dalam penelitian ini dapat dilihat pada 

gambar berikut: 

 

 

 Gambar 1.1 Kerangka pikir penelitian 

E. Hipotesis  

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang 

kebenarannya harus diuji. Sesuai dengan  kerangka pemikiran yang telah 

dikemukakan diatas, maka hipotesis penelitian yang diajukan pada 

penelitian ini adalah terdapat hubungan yang positif antara harga diri 

dengan interaksi sosial. 

Berdasarkan hipotesis penelitian tersebut maka timbul penelitian statistik: 

Ho: Tidak Terdapat Hubungan Antara Harga diri dengan Interaksi 

Sosial pada siswa kelas X SMA AL - Azhar 3 Bandar Lampung 

Ha: Terdapat Hubungan Antara Harga diri dengan Interaksi Sosial pada 

siswa kelas X SMA AL - Azhar 3 Bandar Lampung 
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Harga diri 
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Interaksi sosial 



 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

Penelitian ini berjudul hubungan antara harga diri dengan interaksi sosial pada 

siswa kelas X di SMA AL - Azhar 3 Bandar Lampung. Maka teori – teori yang 

akan dibahas yaitu teori interaksi sosial dan teori Harga diri. 

A. INTERAKSI SOSIAL 

1. Definisi interaksi sosial 

Interaksi sosial merupakan hubungan antara individu yang saling 

memperngaruhi sehingga terjadi hubungan timbal balik. Interaksi sosial 

menurut Walgito (2003): 

“Interaksi sosial adalah hubungan antara individu satu dengan individu 

lain, individu satu dapat mempengaruhi individu yang lain atau 

sebaliknya, jadi terdapat adanya hubungan yang saling timbal balik”. 

Dari penjelasan diatas dapat diartikan interaksi sosisal merupakan 

hubungan timbal balik antara individu dengan individu lain, dan individu 

dapat mempengaruhi, dan memperbaiki perilaku individu yang lain atau 

sebaliknya. Bonner (dalam Gerungan, 2004) interaksi sosial diartikan 

suatu interaksi antara dua atau lebih individu, dimana kelakuan individu 

yang satu mempengaruhi mengubah, atau memperbaiki kelakuan individu 

yang lain, atau sebaliknya. 
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Thibaut dan Kelley (dalam Ali dan Asrori : 2004) menjelaskan Interaksi 

sosial sebagai peristiwa saling mempengaruhi satu sama lain ketika dua 

orang atau lebih hadir bersama, mereka menciptakan suatu hasil sama lain, 

atau berkomunikasi satu sama lain. Jadi, dalam setiap kasus interaksi 

tindakan setiap orang bertujuan untuk memengaruhi individu lain. Sebagai 

contoh, A bertemu dengan B di jalan, kemudian ia menghentikan B dan 

mengajaknya ngobrol tentang cuaca, mendengarkan kesulitan-kesulitan 

yang di alaminya, dan kemudian mereka bertukar pendapat dengan 

caranya masing-masing. Gillin dan Gillin dalam Soekanto (2007) 

mendefinisikan “Interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial 

yang dinamis yang menyangkut hubungan antara orang-perorangan, antara 

kelompok- kelompok manusia maupun antara orang perorangtan dengan 

kelompok manusia.” 

Dari penjelasan tersebut maka dapat diartikan apabila dua orang bertemu, 

interaksi sosial dimulai pada saat itu. Mereka saling menegur, berjabat 

tangan, saling berbicara atau bahkan mungkin berkelahi. Aktivitas-

aktivitas semacam itu merupakan bentuk-bentuk interaksi sosial.  

Dari pendapat para ahli maka dapat disimpulkan interaksi sosial adalah 

hubungan timbal balik individu dengan individu lain yang dapat 

mempengaruhi, mengubah dan memperbaiki perilaku individu dengan 

individu lain begitu juga sebaliknya. 

2. Karakteristik interaksi sosial 

Terjadinya interaksi sosial dalam kehidupan dapat ditandai dengan 

karakteristik tertentu dari interaksi sosial tersebut. 
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Soekanto (2007) menyebutkan, adapun karakteristik dari interaksi sosial 

sebagai berikut : 

a) Jumlah pelakunya lebih dari satu orang 

Ciri-ciri ini mengisyaratkan bahwa suatu interaksi sosial hanya akan 

dapat terbentuk jika individu di dalamnya lebih dari satu orang atau 

lebih.  

b) Terjadinya komunikasi di antara pelaku melalui kontak sosial 

Komunikasi dalam interaksi sosial diperlukan sebagai sarana 

pertukaran informasi dan pesan di antara individu. Komunikasi dapat 

terjadi melalui kontak sosial, baik itu secara verbal, fisik maupun 

emosional di antara individu.  

c) Mempunyai maksud atau tujuan yang jelas  

Suatu interaksi terbentuk atas dasar dan tujuan bersama yang ingin 

dicapai di antara individu di dalamnya. Interaksi sosial akan berjalan 

dengan baik apabila maksud dan tujuan yang ingin dicapai oleh tiap-

tiap individu jelas. 

 

Dari penjelasan diatas dapat diartikan interaksi sosial memiliki 

karakteristik jumlah pelaku dalam interaksi sosial lebih dari satu orang 

atau lebih, terjadinya komunikasi melalui kontak sosial baik secara 

verbal, fisik maupun emosional, kemudian mempunyai maksud dan 

tujuan yang jelas yang ingin dicapai oleh setiap individu.  

Hal ini sejalan dengan karakteristik menurut Baswori, (2005): 

1) Ada pelaku dengan jumlah lebih dari satu orang . 

2) Ada komunikasi antar pelaku dengan menggunakan simbol- simbol. 
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3) Ada dimensi waktu ( masa lampau, masa kini, dan masa mendatang) 

yang menentukan sifat aksi yang sedang berlangsung. 

4) Ada tujuan-tujuan tertentu, terlepas dari sama atau tidaknya tujuan 

tersebut dengan yang diperkirakan oleh pengamat. 

Jadi dapat disimpulkan, ciri-ciri interaksi sosial adalah pelaku lebih dari satu 

orang, artinya ada aksi maupun reaksi, kedua adanya komunikasi antar pelaku 

dengan menggunakan simbol-simbol (benda, bunyi, gerak, atau tulisan yang 

memiliki arti), terikat oleh ruang dan waktu yakni kapan dan dimana, kemudian 

adanya tujuan-tujuan tertentu baik positif maupun negatif. 

Dari penjelasan kedua ahli diatas maka dapat disimpulkan karakteristik interaksi 

sosial yaitu jumlah pelaku dalam interaksi sosial lebih dari satu orang atau lebih, 

terjadinya komunikasi, kemudian mempunyai maksud dan tujuan yang jelas 

yang ingin dicapai oleh setiap individu. 

 

3. Faktor-faktor yang mendasari berlangsungnya interaksi sosial 

Menurut Gerungan (2004) interaksi sosial dipengaruhi oleh beberapa 

faktor yang mendasari di antaranya: 

1) Faktor Imitasi 

imitasi merupakan dorongan untuk meniru orang lain. Melalui cara 

imitasi, pandangan dan tingkah laku seseorang mewujudkan sikap, 

ide dan adat istiadat dari keseluruhan kelompok masyarakat dan 

dengan demikian pula seseorang itu dapat lebih melebarkan dan 

meluaskan hubungan-hubungannya dengan orang lain. 
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2) Faktor Sugesti 

sugesti sebagai suatu proses dimana seseorang individu menerima 

suatu cara penglihatan atau pedoman-pedoman tingkah laku dari 

orang lain tanpa kritik terlebih dahulu. 

3) Faktor Identifikasi 

identifikasi berarti dorongan untuk menjadi identik (sama) dengan 

individu lain. Sejak manusia memiliki kesadaran akan egonya, 

identifikasi merupakan alat yang penting bagi dirinya untuk saling 

berhubungan dengan yang lain. 

4) Faktor Simpati 

Menjelaskan simpati sebagai bentuk interaksi yang melibatkan 

adanya ketertarikan individu terhadap individu lainnya. Simpati 

timbul tidak berdasarkan pada pertimbangan yang logis dan rasional, 

melainkan berdasarkan penilaian perasaan.  

 

Dari penjelasan di atas, maka dapat diartikan bahwa interaksi sosial 

sebagai kelangsungan yang kompleks saling mempengaruhi atau saling 

mengubah tingkah laku antar manusia didasari oleh faktor-faktor imitasi, 

sugesti, identifikasi, dan simpati yang masing-masing sendiri atau dalam 

gabungan bersama dengan yang lain mempunyai peranannya. 

Faktor yang dapat mempengaruhi interaksi sosial menurut Monka (2002) 

yaitu : 
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a) Jenis kelamin 

Kecenderungan laki-laki untuk berinteraksi dengan teman 

sebaya/sejawat lebih besar daripada perempuan. 

b) Kepribadian ekstrovert 

Orang-orang ekstrovert lebih komformitas  daripada introvert.  

c) Besar kelompok 

Pengaruh kelompok menjadi makin besar bila besarnya kelompok 

semakin bertambah. 

d) Keinginan untuk mempunyai status 

Adanya dorongan untuk memiliki status inilah yang menyebabkan 

seseorang berinteraksi dengan sejawatnya, individu akan menemukan 

kekuatan dalam mempertahankan dirinya di dalam perebutan tempat 

atau status terlebih di dalam suatu pekerjaan. 

e) Interaksi orang tua 

Suasana rumah yang tidak menyenangkan dan tekanan dari orang tua 

menjadi dorongan individu dalam berinteraksi dengan teman 

sejawatnya. 

f) Pendidikan 

Pendidikan yang tinggi adalah salah satu faktor dalam mendorong 

individu untuk interaksi, karena orang yang berpendidikan tinggi 

mempunyai wawasan pengetahuan yang luas, yang mendukung dalam 

pergaulannya. 
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Dari penjelasan diatas dapat diartikan faktor yang mempengaruhi interaksi 

sosial yaitu jenis kelamin, kepribadian ekstrovert, besar kelompok, 

keinginan untuk mempunyai status, dan pendidikan. 

Dari kedua pendapat ahli tersebut maka dapat disimpulkan faktor yang 

mempengaruhi interaksi sosial adalah faktor imitasi yaitu keinginan untuk 

mengikuti orang lain, faktor sugesti yaitu individu menerima suatu cara 

penglihatan dari orang lain tanpa mendengar kritikan, faktor identifikasi 

yaitu keinginan identik dengan orang lain, jenis kelamin, kepribadian 

ekstrovert, besar kelompok, keinginan untuk mempunyai status, dan 

pendidikan. 

4. Bentuk- bentuk Interaksi Sosial 

Bentuk interaksi sosial menurut Gerungan (2004) yaitu interaksi sosial 

yang bersifat asosiasif, yakni yang mengarahkan kepada bentuk-bentuk 

asosiasi (hubungan atau gabungan) seperti : 

a) Kerjasama 

Kerjasama adalah suatu usaha bersama antara orang perorang atau 

kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Didalam mencapai tujuan 

bersama tersebut, pihak-pihak yang terlibat dalam kerjasama saling 

memahami kemampuan masing-masing dan saling membantu 

sehingga terjadi sinergi.  

b) Akomodasi  

Akomodasi dapat diartikan sebagai suatu keadaan atau sebagai suatu 

proses. Sebagai suatu keadaan, akomodasi adalah suatu bentuk 

keseimbangan dalam interaksi antar individu atau kelompok manusia 
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dalam kaitannya dengan norma sosial dan nilai sosial yang berlaku.  

c) Asimilasi (assimilation) 

Asimilasi merupakan proses sosial yang timbul apabila ada kelompok 

masyarakat dengan latar belakang kebudayaan yang berbeda, saling 

bergaul secara interaktif dalam jangka waktu lama. Dengan demikian 

lambat laun kebudayaan asli akan berubah sifat dan wujudnya menjadi 

kebudayaan dan masyarakat dengan tidak lagi membeda-bedakan 

antara unsur budaya lama dengan kebudayaan baru, proses ini di 

tandai dengan adanya usaha mengurangi perbedaan yang ada. 

Berdasarkan pendapat ahli tersebut, terdapat tiga bentuk interaksi 

sosial yaitu kerjasama, akomodasi dan asimilasi. 

B. Harga diri 

1. Definisi harga diri 

Harga diri merupakan evaluasi menyeluruh dari diri seseorang. Harga diri 

juga disebut sebagai nilai diri atau citra diri. Misalnya seorang anak dapat 

merasakan bahwa dia tidak sekedar seorang manusia, tapi juga sebagai 

seorang manusia yang baik (Santrock, 2007). 

Coopersmith (dalam Ahmad Susanto, 2018) menyatakan bahwa harga diri 

merupakan evaluasi yang dibuat individu dan kebisaaan memandang dirinya, 

terutama sikap menerima, menolak dan indikasi besarnya kepercayaan 

individu terhadap kemampuan, keberartian, kesuksesan dan keberhargaan. 

Pendapat lain dikemukakan oleh Maslow (Ahmad susanto, 2018) 

menjadikan harga diri sebagai salah satu dari hierarki kebutuhan manusia. 

Kebutuhan ini berasal dari dua hal, pertama: keinginan akan kekuatan, 
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prestasi, kecukupan, keunggulan, kemampuan dan kepercayaan diri (yang 

kesemuanya itu berasal dari diri sendiri); kedua: nama baik, gengsi, prestise, 

status, ketenaran dan kemuliaan, dominasi, pengakuan, perhatian, arti 

penting, martabat atau apresiasi (yang kesemuanya itu berasal dari orang 

lain). Jadi dapat dikatakan harga diri adalah evaluasi terhadap diri individu 

atas penghargaan dari diri dan penghargaan dari orang lain yang tercermin 

dalam sikap positif dan negatif. 

Harga diri mengacu pada anggapan evaluatif seseorang pada dirinya atau 

penilaian diri sebagai berharga atau bermartabat, dan diasosiasikan dengan 

konsep diri seseorang (Mapiarre, 2006). Artinya tinggi rendah harga diri 

seseorang tergantung pada dirinya sendiri, bagaimana dia memandang 

kehidupannya. 

Berdasarkan beberapa pendapat ahli diatas, maka dapat disimpulkan harga 

diri merupakan penilaian yang dibuat oleh individu dalam memandang diri 

terhadap kemampuan, keberartian dan keberhargaan. 

2. Aspek harga diri 

Coopersmith (dalam Ahmad Susanto, 2018), membagi harga diri menjadi 

empat aspek, yakni: 

 

a. kekuasaan (power) 

Merupakan kemampuan untuk mengatur dan mengontrol serta 

mendapat pengakuan tingkah laku tersebut dari orang lain. Ditandai 

dengan pengakuan dan penghormatan yang diterima dari orang lain 

dan adanya kualitas dari pendapat yang diutarakan oleh individu 
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yang nantinya mendapat pengakuan dari orang lain. 

b. Keberartian (signivicance) 

Adanya kepedulian, penilaian dan afeksi yang diterima individu 

dari orang lain yang menunjukkan penerimaan dan popularitas 

individu dari lingkungan social. Ditandai dengan adanya 

kehangatan, respon yang baik dari lingkungan, adanya 

ketertarikan lingkungan terhadap individu dan lingkungan 

menerima individu tersebut apa adanya. 

c. Kebajikan (virtue) 

Merupakan ketaatan dalam mengikuti standar moral, etika dan 

agama. Ditandai dengan menjauhi tingkah laku yang tidak 

diperbolehkan baik secara moral, etika dan agama. Seseorang 

yang menaati peraturan moral, etika dan agama dianggap memiliki 

sikap yang positif terhadap diri yang artinya seseorang tersebut 

telah mengembangkan harga diri yang positif pada diri sendiri. 

d. Kemampuan (competence) 

Menunjuk pada adanya performansi yang tinggi untuk memenuhi 

kebutuhan mencapai prestasi (need for achievement) dimana level 

dan tugas-tugas tersebut tergantung pada variasi usia seseorang. 

Harga diri pada masa remaja meningkat menjadi lebih tinggi bila 

remaja tahu tugas- tugas apa yang penting untuk mencapai 

tujuannnya, dan karena mereka telah melakukan tugas-tugasnya 

tersebut atau tugas lain yang serupa. Para peneliti juga 

menemukan bahwa harga diri remaja dapat meningkat pada saat 
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menghadapi masalah dan mampu menyelesaikannya. Aspek-aspek 

inilah yang akan menjadi acuan dalam definisi operasional (BAB 

III) untuk membuat indikator dalam penulisan aitem. 

Dapat disimpulkan aspek harga diri menurut Coopersmith dibagi dalam 

empat yaitu kekuasaan, keberartian, kebajikan, dan kemampuan. 

Sedangakn Menurut Maslow dalam (C. George Boeree, 2006) ada dua 

aspek utama yang mempengaruhi harga diri individu, yaitu : 

a) Penghargaan dari diri sendiri 

Penghargaan dari sendiri adalah berupa keyakinan bahwa individu 

merasa aman dengan keadaan dirinya, merasa berharga dan kuat. 

Ketidak mampuan merasakan diri berharga membuat individu merasa 

rendah diri, kecil hati, tidak berdaya dalam menghadapi kehidupan. 

b) Penghargaan dari orang lain 

Keberartian ini dikaitkan dengan penerimaan, perhatian, dan afeksi 

yang ditunjukkan oleh lingkungan. Bila lingkungan memandang 

individu memiliki arti, nilai, serta dapat menerima inidividu apa 

adanya maka hal itu memungkinkan individu untuk dapat menerima 

dirinya sendiri, yang pada akhirnya mendorong individu memiliki 

harga diri tinggi atau yang positif. Sebaliknya bila lingkungan menolak 

dan memandang individu tidak berarti maka individu akan 

mengembangkan penolakan dan mengisolasi diri. Sulit untuk 

mengetahui apakah orang lain sebenarnya menghargai atau tidak, oleh 

sebab itu individu perlu merasa yakin bahwa orang lain berpikir baik 
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tentng dirinya. 

Dari penjelasan kedua ahli diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat aspek 

harga diri. Aspek tersebut dibagi menjadi 4 bagian yaitu yang pertama 

adalah kekuasaan, ditandai dengan pengakuan dan penghormatan yang 

diterima dari orang lain. Kemudian aspek yang kedua yaitu keberartian, 

dimana individu akan menerima kepedulian dan afeksi dari orang lain. 

Yang ketiga yaitu kebajikan, dimana dalam bertingkah laku mengikuti 

standar moral, etika dan agama. Yang keempat yaitu kemampuan, ditandai 

adanya performansi yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan dalam 

mencapai prestasi.  

 

3. Karakteristik harga diri 

Coopersmith (dalam Ahmad Susanto, 2018), memaparkan beberapa 

karakteristik individu dengan harga diri tinggi, yakni: 

a. Aktif dan ekspresif 

b. Lebih suka memimpin dan mengeluarkan pendapat dalam 

kelompoknya 

c. Tidak takut menghadapi pertentangan atau perdebatan 

d. Tidak peka terhadap kritik, kritik dijadikan pijakan demi 

kemajuannya 

e. Peduli dengan fenomena social, tidak sibuk dengan urusan 

pribadinya 

f. Memiliki keyakinan dapat meraih kesuksesan 

g. Bersikap terbuka dengan orang lain 

h. Optimis dengan mengetahui bakatnya, kemampuan sosialnya dan 

kualitas pribadinya 

 

Sedangkan karakteristik individu yang berharga diri rendah, yaitu: 

 

a. Sering merasa putus asa 

b. Tidak mampu mempertahankan diri sehingga sering mengalah 

c. Tidak mampu menyingkapi kelemahannya 

d. Takut akan menarik perhatian, lebih senang menarik diri dari 

pergaulan 
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e. Cenderung menutup diri 

f. Hanya menjadi pendengar dalam kelompok diskusinya 

g. Peka dengan kritik orang lain, mudah merasa putus asa dan tidak 

mau melangkah lagi 

h. Pemalu dan sibuk dengan persoaln pribadinya 

 

 Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan karakteristik harga diri 

dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama karakteristik harga diri tinggi, 

ditandai dengan siswa aktif dan ekspresif, siswa tidak takut menghadapi 

perdebatan, peduli, bersikap terbuka dan optimis. Yang kedua karakteristik 

harga diri rendah, ditandai dengan siswa sering merasa putus asa, sering 

mengalah, menutup diri, hanya menjadi pendengar, dan pemalu. 

 

4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Harga Diri  

Harga diri dalam perkembangannya terbentuk dari hasil interaksi individu 

dengan lingkungan dan atas sejumlah penghargaan, penerimaan, dan 

pengertian orang lain terhadap dirinya. Ghufron & Risnawita (2011)  

menyatakan faktor-faktor yang memengaruhi harga diri dapat dibedakan 

menjadi dua kelompok, yaitu faktor internal seperti jenis kelamin, 

intelegensi, kondisi fisik individu dan faktor eksternal seperti lingkungan 

sosial, sekolah, dan keluarga. Beberapa faktor yang mempengaruhi harga 

diri antara lain: 

a) Lingkungan keluarga 

Peran keluarga sangat menentukan bagi perkembangan harga diri anak. 

Dalam keluarga, seorang anak untuk pertama kalinya mengenal orang 

tua yang mendidik dan membesarkannya serta sebagai dasar untuk 

bersosialisasi dalam lingkungan yang lebih besar. Keluarga   harus 

menemukan suatu kondisii dasar untuk mencapai perkembangan harga 
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diri anak yang baik. 

b) Faktor jenis kelamin 

Wanita selalu merasa harga dirinya lebih rendah daripada pria seperti 

perasaan kurang mampu, kepercayaan diri yang kurang mampu, atau 

merasa harus dilindungi. Hal ini mungkin terjadi karena peran orang 

tua dan harapan-harapan masyarakat yang berbeda-beda baik pada pria 

maupun pada wanita. 

c) Kondisi fisik 

Individu dengan kondisi fisik yang menarik cenderung memiliki harga 

diri yang lebih baik dibandingkan dnegan kondisi fisik yang kurang 

menarik. 

d) Lingkungan sosial 

Pembentukan harga diri dimulai dari seseroang yang menyadari dirinya 

berharga atau tidak. Hal ini merupakan hasil proses lingkungan, 

penghargaan, penerimaan, dan perlakuan orang lain kepadanya.  

e) Intelegensi 

Intelegensi sebagai gambaran lengkap kapasitas fungsional individu 

senagat erat berkaitan dengan prestasi karena pengukuran intelegensi 

selalu berdasarkan kemampuan akademis.  

 

Dalam sebuah penelitian lain yang dilakukan oleh Suriyani & Fatahyah 

(2009) menyebutkan bahwa terdapat dua faktor utama yang menjadi 

prinsip dasar terwujudnya teori harga diri Rosenberg adalah gambaran 

penilaian dan perbandiangan sosial  
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a) Gambaran penilaian berhubungan erat dengan penilaian individu 

terhadap diri sendiri berdasarkan persepsi orang lain dari hasil 

interaksi sosial. Dalam proses penilaian tersebut, mula-mula individu 

tersebut menyadari bahawa dirinya merupakan sebuah obyek, yang 

kemudian penilaian dan persepsi orang lain tersebut menyebabkan 

individu mampu menilai dirinya.  

b) perbandingan sosial, dalam prinsip ini Rosenberg melihat harga diri 

sebagai sebagian akibat individu yang membedakan dirinya dengan 

orang lain sekaligus dapat memberikan kesan positif atau negatif 

terhadap penilaian tersebut.  

 

Dari paparan diatas dapat disimpulakan bahwa terdahap faktor-faktor yang 

dapat mempengaruhi harga diri pada tiap-tiap individu. Faktor-faktor itu 

terkemas dalam dua bagian yaitu bagian yang pertama adalah faktor 

internal yang terdiri dari jenis kelamin yang memiliki pengaruhi dalam 

harga diri individu, dimana individu yang berjenis kelamin perempuan 

cenderung merasa harga diri nya lebih rendah dari pada laki-laki, 

kemudian Intelegensi yang dimiliki individu juga dapat mempengaruhi 

harga diri seseorang karena ketika individu memiliki harga diri tinggi 

cenderung akan mencapai prestasinya lebih baik dari pada individu dengan 

harga diri rendah, yang terakhir kondisi fisik yang baik pada individu akan 

menambah harga diri menjadi tinggi. Kemudian bagian yang kedua adalah 

faktor eksternal, dimana dalam bagian ini terdapat lingkingan sosial, 

sekolah dan juga keluarga yang dapat mempengaruhi harga diri, karena 

ketika dalam keluarga indvidu pertama kali mengenal dasar untuk 

bersosialisasi dalam lingkungan yang lebih besar, kemudian dilanjutkan 

dengan lingkungan sosial dimana individu akan mulai menyadari dirinya 

berharga atau tidak dan hal tersebut merupakan hasil dari proses 

lingkungan dan juga perlakuan orang lain kepadanya. 
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C. Kaitan antara harga diri dengan interaksi sosial 

Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan interaksi dengan 

orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Gerungan (2010) berpendapat 

bahwa kebutuhan individu untuk mengadakan interaksi dengan orang lain 

muncul semenjak individu dilahirkan, anak-anak, remaja, dewasa, hingga 

lansia, dengan adanya interaksi antara individu dengan orang lain 

disekitarnya menimbulkan adanya interaksi sosial. 

Interaksi sosial terjadi karena manusia adalah makhluk sosial yang 

berinteraksi dengan manusia lainnya bukan hanya untuk mempertahankan 

hidupnya, melainkan juga untuk melakukan kegiatan lainnya. Interaksi 

sosial pertama kali terjadi didalam keluarga, terutama dengan ibu. Seiring 

dengan perkembangan lingkungan sosial seseorang, interaksi tidak saja 

terjadi dengan anggota keluarga, tetapi juga meliputi lingkup sosial yang 

lebih luas seperti di sekolah, masyarakat dan dengan teman-teman, baik 

yang sesama jenis maupun berbeda jenis kelamin. Bagi remaja, kebutuhan 

untuk berinteraksi dengan orang lain diluar lingkungan keluarganya 

ternyata sangat besar, terutama kebutuhan berinteraksi dengan teman-

teman sebayanya. Dari hasil penelitian Larson dkk (dalam Sears, 1991) 

menemukan fakta, bahwa 74,1% waktu remaja dihabiskan bersama orang 

lain diluar lingkungan keluarganya. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat 

dikatakan bahwa interaksi sosial atau menjalin hubungan dengan orang 

lain merupakan kebutuhan yang penting dan mendasar bagi remaja 

mengingat sebagian besar waktu mereka dihabiskan bersama orang-orang 

diluar lingkungan keluarganya. Ketika seseorang untuk pertama kalinya 



29 
 

bertemu dengan orang lain yang baru saja dikenalnya, maka mereka tidak 

dapat diharapkan langsung menjadi akrab atau bahkan bermusuhan. 

William D.Brooks dan Philip Emmert dalam Jalaluddin Rakhmat (2011) 

yang menyatakan bahwa komponen konsep diri yang berupa komponen 

kognitif (self image) dan komponen afektif (self esteem) berpengaruh 

besar dalam pola komunikasi. Rasa harga diri (self esteem) adalah suatu 

penilaian individu terhadap dirinya yang bersifat positif maupun negatif. 

Dimana orang yang memiliki harga diri positif , interaksi sosialnya baik 

dan orang yang memiliki rasa harga diri negatif interaksi sosialnya kurang. 

Hal tersebut dapat mengakibatkan perkembangannya pun terhambat. 

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi harga diri menurut Ghufron dan 

Risnawita (2011). Yang pertama  lingkungan keluarga, dalam keluarga 

untuk pertama kalinya anak mengenal orang tua yang mendidik dan 

membesarkannya serta sebagai dasar untuk bersosialisasi dalam 

lingkungan yang lebih besar. Lingkungan keluarga merupakan lingkungan 

yang berperan sangat penting dalam perkembangan sosial anak. 

Lingkungan keluarga merupakan lingkungan dimana individu pertama 

kalinya berinteraksi sosial, sehingga lingkungan keluarga adalah penentu 

rasa harga diri individu karena ketika anak diberlakukan secara positif 

seperti diberikan rasa aman, dihargai, diterima, diberikan kebebasan untuk 

menyatakan diri maka anak akan dengan positif dalam mengekspresikan 

dirinya. Namun apabila anak diberlakukan kurang baik, misalnya 

dipermalukan di depan umum, maka itu akan memungkinan kompensif 
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negatif yang akan muncul pada anak ketika mengolah konflik itu, yaitu 

rasa rendah diri yang akan tetap melekat pada dirinya atau anak berbuat 

berlebih-lebihan. Yang kedua faktor kondisi fisik, siswa yang memiliki 

berat badan lebih besar cendrung memiliki harga diri yang rendah 

dibandingkan siswa yang memiliki kondisi fisik yang baik. Yang ketiga 

lingkungan sosial, siswa akan memiliki harga diri tinggi jika lingkungan 

sekitar menerima dirinya dan berperilakukan baik kepadanya. 

Widodo & Pratitis (2013) dalam penelitiannya mengungkapkan harga diri 

merupakan salah satu aspek yang menentukan keberhasilan seseorang 

dalam berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Bagaimana individu 

berinteraksi dengan lingkungannya dan bagaimana individu melakukan 

penyesuaian sosial akan dipengaruhi oleh bagaimana individu tersebut 

menilai keberhargaan dirinya. Individu yang menilai tinggi keberhargaan 

dirinya merasa puas atas kemampuan diri dan merasa menerima 

penghargaan positif dari lingkungan. Hal ini akan menumbuhkan perasaan 

aman dalam diri individu sehingga dia mudah menyesuaikan diri dengan 

lingkungan sosialnya. 

Menurut Maslow  kebutuhan harga diri pada remaja merupakan kebutuhan 

yang sangat penting. Dalam kebutuhan harga diri terkandung harga diri 

dan penghargaan dari orang lain. Harga diri meliputi kebutuhan akan 

prestasi, keunggulan dan kompetensi, kepercayaan diri, kemandirian dan 

kebebasan; sedangkan penghargaan dari orang lain meliputi prestise, 

kedudukan, kemasyuran dan nama baik, kekuasaan, pengakuan, perhatian, 

penerimaan, martabat dan penghargaan. Harga diri bukan merupakan 
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faktor yang dibawa sejak lahir tetapi merupakan faktor yang dipelajari dan 

terbentuk sepanjang pengalaman individu.  

Harga diri remaja berkembang dan terbentuk dari interaksinya dengan 

orang lain, melalui penghargaan, penerimaan dan respon sikap yang baik 

dari orang lain secara terus menerus.  

Penelitian Tri Haryani (2015) Ada hubungan yang positif dan signifikan 

antara harga diri dengan interaksi sosial pada siswa kelas X MIA 1 MAN 

2 Surakarta Tahun Pelajaran 2014/2015. Artinya semakin tinggi harga diri, 

semakin tinggi pula interaksi sosialnya. Juga sebaliknya jika harga diri 

rendah maka interaksi sosial rendah. Melia Fortunela (2014) Menunjukan 

bahwa terdapat hubungan yang positif antara harga diri dan interaksi sosial 

pada remaja, artinya semakin tinggi skor harga diri maka semakin tinggi 

juga skor interaksi sosial. Penelitian lain yang mendukung hasil penelitian 

ini adalah penelitian Denissen, Penke, Schmitt, van Aken (2008) yang 

menyatakan bahwa terdapat hubungan yang positif antara kualitas 

interaksi sosial dengan harga diri, orang - orang dengan harga diri yang 

tinggi umumnya memiliki kualitas interaksi sosial yang tinggi pula. 

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Widodo & Pratitis (2013). 

Menunjukan bahwa terdapat perbedaan harga diri dan interaksi sosial 

terhadap status ekonomi keluarga. Siswa yang mengajukan uang sekolah 

memiliki harga diri rendah dan siswa yangt tidak mengajukan uang 

sekolah memiliki harga diri tinggi. Jadi dapat disimpulkan orang yang 

mengajukan uang sekolah atau status ekonomi rendah akan memiliki 

harga diri yang rendah dan akan mempengaruhi terhadap interaksi sosial 
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di lingkungannya. 

Berdasarkan pemaparan diatas maka dapat disimpulkan interaksi sosial 

terjadi apabila ada kontak sosial dan komunikasi. Remaja yang menilai 

tinggi keberhargaan dirinya, merasa puas atas kemampuan diri dan merasa 

menerima penghargaan positif dari lingkungan maka akan menumbuhkan 

perasaan aman sehingga remaja mudah menyesuaikan diri dengan 

lingkungan sosialnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan desain penelitian 

korelasional yang bermaksud meneliti hubungan antara variabel Harga diri 

dengan variabel interaksi sosial yang terdapat dalam satu populasi yang sama. 

Berikut beberapa hal yang akan dibahas di metodologi peneitian: 

A. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SMA AL - Azhar 3 Bandar Lampung Tahun 

Pelajaran 2018/2019 

 

B. Metode Penelitian 

Metode penelitian sangat berpengaruh besar terhadap kualitas hasil 

penelitian. Semakin tepat suatu metode penelitian maka akan semakin 

berhasil penelitian yang dilaksanakan. Sugiyono (2015) mengemukakan 

bahwa : “metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan 

data yang valid dengan tujuan dapat ditentukan, dikembangkan dan 

dibuktikan. Suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat 

digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah 

dalam bidang pendidikan”. Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kuantitatif deskriptif. Pendekatan menurut Sugiyono (2015) adalah 

penelitian yang bekerja dengan angka, berupa data bilangan (skor atau 
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nilai, peringkat, atau frekuensi), yang dianalisisa dengan menggunakan 

statistik untuk menjawab pertanyaan atau hipotesis penelitian yang bersifat 

spesifik dan untuk melakukan prediksi bahwa suatu penelitian tertentu 

mempengaruhi variable yang lain. Metode kuantitatif menggunakan 

statistik sebagai alat analisis data, sehingga analisis kuantitatif dinamakan 

juga analisis statistik karena menggunakan statistik sebagai alat bantu 

untuk menganalisis data. Teknik penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah teknik penelitian “korelasional”, karena pada 

dasarnya penelitian ini untuk mengetahui hubungan antara satu variabel 

dengan variabel lainnya. Kemudian menurut Sumanto (2014) penelitian 

korelasi berkaitan dengan pengumpulan data untuk menentukan ada atau 

tidaknya hubungan antara dua variabel atau lebih dan seberapakah tingkat 

hubungannnya, sehingga metode penelitian ini sangat tepat digunakan 

untuk meneliti permasalahan yang ada. 

C. Populasi Dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi merupakan objek atau subjek yang telah ditetapkan peneliti 

untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan. Sugiyono (2011) memberikan 

pengertian bahwa : “Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri 

dari obyek atau subyek yang menjadi kuantitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk di pelajari dan kemudian 

ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah 252 siswa  

 

 



35 
 

2. Sampel 

Sampel penelitian adalah sebagian populasi yang diambil sebagai 

sumber data dan dapat mewakili seluruh populasi. Suharsimi Arikunto 

(2010) mengatakan bahwa  “sampel adalah bagian dari populasi 

(sebagian atau wakil populasi yang diteliti)”. Menurut Arikunto (2006) 

“Apabila jumlah subjek penelitian kurang dari 100, maka dapat 

diambil semua dan penelitiannya merupakan penelitian populasi, jika 

subjek lebih besar dari 100, maka dapat diambil 10-15% atau 20-40% 

menyesuaikan dengan kemampuan peneliti, luas wilayah, dan resiko 

yang ditanggung peneliti”.  Sampel dalam penelitian ini berjumlah 

101, 40% dari jumlah populasi. 

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah random 

sampling. Teknik ini mengambil sampel secara acak hal tersebut sesuai 

dengan pendapat (Notoatmodjo, 2010) dilakukan teknik Simple 

Random Sampling yaitu pengambilan sampel secara acak sederhana, 

teknik ini dibedakan menjadi dua cara yaitu dengan mengundi (lottery 

technique) atau dengan menggunakan tabel bilangan atau angka acak 

(random number).  

D. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

1. Variabel penelitian 

Variabel penelitian merupakan segala sesuatu yang berbentuk apa saja 

yang ditetapkan oleh seorang peneliti dengan tujuan untuk dipelajari 

sehingga didapatkan informasi mengenai hal tersebut dan ditariklah 

sebuah kesimpulan. Menurut Sugiono (2015) variabel penelitian 
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merupakan suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau 

kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk di pelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Dalam 

penelitian ini terdapat dua variabel yaitu variabel bebas dan variabel 

terikat. 

a. Variabel bebas (X) atau biasa disebut dengan istilah variabel 

independen merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang 

menjadi sebab berubahnya variabel terikat. Dalam penelitian ini 

yang menjadi variabel bebas adalah harga diri. 

b. Variabel terikat (Y) atau biasa disebut dengan istilah variabel 

dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi 

akibat karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini yang 

menjadi variabel terikat adalah Interaksi Sosial. 

2. Definisi operasional variabel  

Definisi operasional sebagai suatu definisi mengenai variabel yang 

dirumuskan berdasarkan karakteristik-karakteristik variabel tersebut 

yang dapat diamati (Azwar, 2014). Definisi operasional variabel dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

A. Variabel terikat (dependent) : interaksi sosial 

Yang dimaksud interaksi sosial dalam penelitian ini adalah 

hubungan dinamis atau hubungan timbal balik antara individu 

dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan 

kelompok yang saling mempengaruhi satu sama lain. 

Adapun indikator interaksi sosial yaitu: 
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a) Bentuk interaksi sosial 

b) Faktor interaksi sosial 

Tabel 3.1 Kisi-Kisi Angket Penelitian Interaksi Sosial 

Kisi – kisi angket interaksi sosial diadaptasi dari penelitian Nuraslina Harahap 

(2017) dengan judul “Pengaruh konseling sebaya terhadap interaksi sosial pada 

siswa kelas XI IPA 5 MAN 3 Medan” 

 Variabel 

Penelitian 

 Indikator  No item Jmlh 

Deskriptor   Favorabel  unfavorabel 

  Interaksi Sosial Bentuk interaksi 

social 

 Asosiatif 1,2, 6, 8, 

9,  10, 

11, 13, 

32,33 

3, 4, 

7,12,14, 

18, 19, 

30, 34, 

35 

 

 

20 

 

  

 

Faktor interaksi 

social 

 Simpati 15, 22, 

23, 31 

16, 17, 

25, 28 

 

8 

 Sugesti 21, 24, 

27, 36 

5, 20, 

26, 29 

8 

 

B. Variabel Bebas (Independent) : harga diri 

Yang dimaksud Harga diri dalam penelitian ini adalah evaluasi 

individu yang diekspresikan dalam sikap - sikap terhadap dirinya 

seperti sikap menerima dan menolak dan merupakan indikasi dari 

besarnya kepercayaan terhadap kemampuan, keberartian, 

kesuksesan, dan keberhargaan 
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Adapun indikator harga diri: 

a) Kekuatan  

b) Kemampuan  

c) Kebajikan  

d) Keberartian   

Tabel 3.2 kisi-kisi angket penelitian harga diri 

Indikator harga diri dibuat berdasarkan aspek teori Coopersmith dalam (Ahmad 

Susanto, 2018) 

Variabel  Indikator  Deskriptor  Nomor item Jmlh  

Fvrbl Unfvrbl 

Harga diri 1. Kekuatan  a. Memiliki 

kemampuan 

mengontrol 

tingkah laku 

b. Menerima 

dirinya sendiri 

1, 2, 3, 

4, 6 

 

 

10, 11 

5, 7, 8, 

9 

 

 

12, 13 

 

 

9 

 

 

 

4 

 

2. Kemampuan   a. Mampu 

mengutarakan 

pendapat 

b. Kebutuhan 

mencapai 

prestasi 

14, 16 

 

 

18, 21 

15, 17 

 

 

19, 20 

4 

 

 

4 

3. Kebajikan  a. Tidak mudah 

menyerah 

 

b. Ingin hidup 

lebih baik 

22, 23, 

26, 33 

 

27, 29, 

30 

24, 25, 

28 

 

31, 32 

7 

 

 

5 

4. Keberartian  a. Mudah bergaul 

  

b. Terbuka 

terhadap 

kritikan 

34, 35, 

45 

39, 40, 

41 

36, 37, 

38 

42, 43, 

44 

6 

 

6 

Total  45 

 

Keterangan: 
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*Fvrbl  : Favorable 

*Unfvrbl : Unfavorable 

 

E. Teknik pengumpulan data 

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk 

memperoleh data yang diperlukan. Instrumen atau teknik pengumpulan 

data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu skala. 

Dalam penyusunan instrumen penelitian harus mengetahui jenis skala 

pengukuran yang digunaan dan tipe-tipe skala pengukuran agar instrumen 

bisa diukur sesuai dengan hal yang akan ukur dan bisa dipercaya serta 

reliabel terhadap permasalahan intrumen penelitian. Skala yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan skala harga diri model 

likert. Skala Likert merupakan skala yang digunakan untuk mengukur 

sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang 

fenomena sosial (Sugiyono, 2015). Skala interaksi sosial yang digunakan 

pada penelitian ini adalah skala yang diadaptasi oleh peneliti Nuraslina 

Harahap (2017) dengan judul ”Pengaruh Konseling Teman Sebaya 

Terhadap Interaksi Sosial Pada Siswa Kelas XI IPA 5 MAN 3 Medan 

Tahun Ajaran 2016/2017” 

Skor skala liker dalam penelitian ini berkisar antara 1-4 dengan alasan 

untuk mempermudah subjek penelitian saat memilih jawaban. Tidak ada 

manfaat untuk memperbanyak pilihan jenjang karena akan mengaburkan 

perbedaan yang diinginkan diantara jenjang yang dimaksudkan, pada 

responden yang belum cukup dewasa diferensiasinya perlu untuk 
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disederhanakan (Azwar, 2014). Oleh sebeb itu peneliti menggunakan skala 

liker dengan skor skala yang berkisar antara 1-4. Seperti telah dijelaskan di 

atas bahwa skala model Likert dapat memiliki empat alternatif respon 

penyataan yaitu sangat sesuai (SS), sesuai (S), tidak sesuai (TS), dan 

sangat tidak sesuai (STS). Skala ini juga terdiri dari pernyataan yang 

mendukung (favorable) dan tidak mendukung (unfavorable). Bobot nilai 

untuk kelima respon pernyataan memiliki nilai yang berbeda antara 

pernyataan favorable dengan unfavorable yaitu sebagai berikut. 

Tabel 3.3 Kriteria bobot nilai pada skala  

Pernyataan Favorable Unfavorable 

Sangat sesuai (SS) 4 1 

Sesuai (S) 3 2 

Tidak sesuai (TS) 2 3 

Sangat tidak sesuai (STS) 1 4 

Dapat disimpulkan dengan menggunakan skala likert, dalam penelitian ini 

variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator, lalu nantinya 

indikator akan dijabarkan menjadi deskriptor kemudian deskriptor 

dijabarkan kembali menjadi indikator-indikator yang nantinya dapat 

diukur. Akhirnya indikator- indikator yag terukur ini dapat dijadikan tolak 

ukur untuk membuat item instrumen yang berupa pertanyaan atau 

pernyataan yang perlu dijawab oleh responden. 

Kisi-kisi tidak dapat menerangkan tentang jumlah item yang dikehendaki, 

format dan tipe sosial, format respon dan informasi lainnya. Menurut 

Azwar (2014) kisi-kisi perlu dilengkapi dengan penjelasan paling tidak 

mengenai format item, format respon, dan jumlah item yang direncanakan 
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dalam skala, serta keterangan lain yang dapat menggambarkan dengan 

lengkap item dan bentuk final skala yang sedang dirancang. 

a. Pembobotan skala kategori likert 

Dalam pemberian bobot nilai respon positif terhadap item 

favorable akan diberi bobot yang lebih tinggi daripada respon 

negatif, sedangka untuk item tidak favorable, respon positif 

akan diberikan skor yang bobotnya lebih rendah dibanding 

respon negatif. Hal ini terutama adalah benar pada 

pengembangan skala sikap atau skala semacamnya (Azwar, 

2014). Dalam penelitian ini item favorable akan diberikan 

bobot nilai 4,3,2,1 sedangkan aitem tidak favorable akan diberi 

nilai 1,2,3,dan 4. Dalam penelitian ini pembobotan skor 

dilakukan dengan penskalaan respon dengan menggunakan 

Method of Summated Ratings yang mentransformasi jenjang 

pilihan jawaban menjadi kuantitas berskala interval, sehingga 

jika ada item yang jenjang pilihan jawaban tidak berskala 

interval maka item itu akan diperbaiki atau dibuang ( Azwar, 

2014). 

b. Banyakya item dalam skala 

Banyaknya item dalam skala yang disusun tentu telah 

disebutkan dalam spesifikasi disebutkan dalam spesifikasi skala 

proporsionalitasnya pada masing-masing aspek bahkan pada 

masing-masing indikator. 
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F.  Validitas dan Realibilitas Instrumen 

Validitas dan reliabiltas merupkan alat ukur suatu instrumen penelitian 

yang dapat menunjukan apakah suatu alat ukur baik atau tidak dan layak 

untuk digunakan. 

1. Uji Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukan tingkat-tingkat 

kevalidan atau kesahihan suatu instrumen (Arikunto 2010). Suatu 

instrumen yang valid atau sahih mempunyai validitas yang tinggi. 

Sebaliknya instrumen yang kurang valid berarti memiliki validitas 

rendah. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur 

apa yang diinginkan. Menurut Azwar (2014) Relevansi aitem dengan 

indikator keprilakuan dan dengan tujuan ukur sebenenarnya sudah 

dapat dievaluasi lewat nalar dan akal sehat yang mampu menilai 

apakah isi skala memang mendukung konstruk teoritik yang diukur. 

Proses ini disebut dengan validitas logik sebagai bagian dari validitas 

isi. Berdasarkan uraian di atas keputusan akal sehat mengenai 

keselarasan item dengan tujuan ukur skala tentunya tidak dapat 

didasarkan hanya pada penilaian penulis karena akan sangat 

mengandung unsur subyektifitas peneliti didalamnya. Seperti yang 

diungkapkan Azwar (2007) “ Selain didasarkan pada penilaian penulis, 

juga memerlukan kesepakatan penilaian dari beberapa penilai yang 

kompeten (Judgement expert).  

Uji validitas skala interaksi sosial yang telah dilakukan oleh Nuraslina 

Harahap dari 36 item angket yang disebarkan diketahui ada 30 item 
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yang valid dan 5 item soal yang tidak valid, yaitu soal nomor 11, 21, 

28, 29, 34 dan 36. Jadi soal yang diberikan terhadap 36 sampel 

berjumlah 30 item. Untuk menguji validitas tes penulis menggunakan 

validitas konstruk dengan rumus korelasi Product Moment. Setelah 

diperoleh harga t hitung, selanjutnya untuk dapat diputuskan apakah 

instrumen tersebut valid atau tidak maka harga 𝑡𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  tersebut 

dibandingkan dengan harga 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 . Sehingga di peroleh hasil = 0,41018 

dan =  0,329  yang  berarti   𝑡𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔     >    𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙     ,  yaitu  0,41018  >  

0,329.  Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa instrumen tersebut 

valid. 

Kemudian skala harga diri penulis menggunakan validitas isi, dan di 

uji cobakan kepada 7 orang dosen ahli yaitu Citra Abriani Maharani, 

Yohana Oktariana, Ashari Mahfud, Tika Febriyani, Moch Johan 

Pratama, Mulyanto Widodo dan Rian Andri Prasetya. Instrumen 

dikatakan valid dan dapat digunakan apabila hasilnya > 0,92. 

Berdasarkan hasil uji ahli (judgement experts) yang dilakukan oleh 5 

dosen Bimbingan konseling dan 2 dosen Bahasa Indonesia, koefisien 

validitas isi Aiken’s V dari 45 item adalah ada pada rentang 0,66-0,99 

dan rata-rata nilai v adalah 0.95 berkaidah keputusan tinggi. Item yang 

gugur berjumlah 3 yaitu nomor 11, 18, dan 45 karena mendapatkan 

nilai v 0.66, maka jumlah item harga diri menjadi 42  item. Sehingga 

koefisien validitas skala tersebut dapat memenuhi persyaratan sebagai 

instrumen yang valid dan dapat digunakan pada penelitian ini. 
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Untuk mengetahui tingkat kevalidan aitem peneliti menggunakan 

perhitungan dengan nama Aiken’s V dalam Azwar (2013) 

V = ∑ S / [ n (c-1) ] 

Keterangan: 

n : jumlah panel penilaia (expert) 

Io : angka penilaian validitas terendah (dalam hal ini = 1) 

c :  angka penilaian validitas tertinggi (dalam hal ini = 4) 

r : angka yang diberikan seorang penilai 

s : r – Io 

Rentang angka V yang diperoleh antara 0 sampai dengan 1 

2. Uji Realibilitas 

Realibilitas mengukur seberapa tinggi kecermatan dan konsistensi 

hasil alat ukur. Dalam penelitian ini, untuk meneliti realibilitas, penulis 

menggunakan formula Alpha cronbach, yang mana instrumen 

dikatakan reliabel jika memiliki nilai  Alpha cronbach  ≥ 0,60. Penulis 

menggunakan formula ini karena menurut Azwar (2007) data untuk 

menghitung koefisien realibilitas alpha diperoleh lewat sekali saja 

penyajian skala pada sekolompok responden.  

Hasil reliabilitas interaksi sosial yang telah dilakukan Nuraslina 

Harahap menggunakan rumus alpha, diketahui r11 = 0,837 dan setelah 

dikonsultasikan dengan indeks korelasi termasuk dalam kategori 
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sangat tinggi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa angket 

kemampuan interaksi sosial telah memenuhi kriteria reliabilitas, 

sehingga dapat digunakan sebagai alat pengumpul data yang 

terpercaya, dan reliabilitas yang peneneliti lakukan yaitu mendapatkan 

hasil 0,807 telah termasuk kategori sangat tinggi. Kemudian reliabilias 

harga diri diperoleh hasil 0,832 dan termasuk dalam kategori sangat 

tinggi. Dengan demikian instrumen interaksi sosial dan harga diri 

reliabel. Untuk mengetahui tinggi rendahnya reliabilitas menggunakan 

kriteria reliabilitas (Sugiyono 2012) sebagai berikut : 

Tabel 3.4 Rentang Koefisien Reliabilitas 

Koefisien Reliabilitas  Kategori  

0,80-1,00  Sangat tinggi  

0,60-0,799 Tinggi  

0,40-0,599 Cukup  

0,20-0,399 Rendah  

0,00-0,199 Sangat rendah  

 

G. Teknis Analisis Data 

Analisis data merupakan salah satu langkah yang sangat penting dalam 

kegiatan penelitian. Analisis data dapat membuktikan hipotesis dan 

menarik kesimpulan tentang masalah yang akan diteliti. Teknik analisis 

data dalam penelitian ini adalah statistik korelasi untuk melihat hubungan 

antara harga diri dengan Interaksi Sosial. 
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Maka dari itu, teknik analisis data dalam penelitian ini adalah statistik 

korelasi untuk melihat hubungan antara harga diri dengan interaksi sosial, 

dengan menggunakan normalitas, uji linieritas, dan uji hipotesis 

1. Uji Normalitas 

Sebelum pengujian hipotesis dilakukan terlebih dahulu dilakukan uji 

normalitas yang bertujuan untuk mengetahui apakah data yang 

diperoleh berasal dari populasi didistribusi normal atau tidak. Uji 

normalitas yang dipakai menggunakan teknik chi kuadrat. 

Uji normalitas data harga diri diperoleh hasil 𝑥2𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 (3,4) < 

𝑥2𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 (7,815) maka data berdistribusi normal. Dan uji normalitas 

data interaksi sosial diperoleh hasil 𝑥2𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 (4,734) < 𝑥2𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 

(7,815) maka data berdistribusi normal.  

2. Uji Linieritas 

Uji Linieritas dilakukan untuk menguji apakah pola sebaran variabel X 

dan variabel Y membentuk garis linier atau tidak. Uji linier dilakukan 

dengan menggunakan bantuan program SPSS 16.0 jika nilai signifikan 

> 0,05 berarti hubungan variabel independen dan dependen berpola 

linear. Uji linieritas yang dilakukan dengan bantuan SPSS 16.0 untuk 

menguji linieritas antara variabel Harga diri dengan Interaksi Sosial. 

Berdasarkan perhitungan dengan SPSS diperoleh hasil 1,563  > 0,05 

maka data linier. 

3. Uji Hipotesis 

Analisis dalam penelitian ini, data yang akan dikorelasikan berbentuk 

interval, maka dari itu untuk menguji hipotesis hubungan, akan diuji 
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dengan menggunakan teknik korelasi Product Moment. Perhitungan 

korelasi product moment dengan menggunakan bantuan SPSS 16.0.  

Untuk menguji validitas instrumen digunakan rumus korelasi Product 

Moment yang dikemukakan oleh Pearson dengan rumus sebagai 

berikut : 

 

rxy =
N (𝛴𝑋𝑌 )  −  (𝛴𝑋)(𝛴𝑌 )

√{ 𝑁𝛴𝑋2 −  (𝛴𝑋)2  }{ 𝑁𝛴𝑌2 −  (𝛴𝑌)2
 

Rumus korelasi product moment 

Keterangan: 

𝑟𝑥𝑦  : Koefisien Korelasi antara X dan Y 

∑𝑥  : Jumlah skor butir masing-masing item 

∑𝑦  : Jumlah skor butir masing-masing item. 

N : Jumlah Responden 

∑𝑥2 : Jumlah Kuadrat butir 

∑𝑦2 : Jumlah kuadrat total. 

Perhitungan korelasi product moment menggunakan bantuan SPSS.16 

Jika 𝑟𝑎> 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  : valid dan  𝑟𝑎< 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  : tidak valid. Hal ini untuk 

melihat hubungan yang paling kuat dari indikator harga diri dengan 

interaksi sosial. 
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Dari hasil analisis yang telah dilakukan terlihat bahwa nilai 

𝑟𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 >𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  yaitu 0,330 > 0,193, maka Ho ditolak dan Ha diterima 

yang berarti bahwa kedua variable tersebut berkorelasi. Koefisien 

korelasi ini menunjukkan bahwa ada hubungan positif yang kuat secara 

signifikan antara Harga diri dengan interaksi sosial pada siswa kelas X 

SMA Al-Azhar 3 Bandar lampung tahun ajaran 2018/2019, dengan 

demikian Ho ditolak dan Ha diterima.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

V. PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan dibahas dalam bab 

sebelumnya dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat hubungan positif antara 

harga diri dan interaksi sosial pada pada siswa kelas X SMA Al-Azhar 3 

Bandar lampung tahun ajaran 2018/2019. Hasil yang didapat rhitung> r table, 

diperoleh nilai 0,330 > 0,193 maka Ho ditolak dan Ha diterima yang berarti  

bahwa kedua variable tersebut berkorelasi. artinya Semakin tinggi harga diri 

maka akan semakin tinggi juga interaksi sosial. Dan sebaliknya, semakin 

rendah harga diri, maka semakin rendah interaksi sosialnya. 

Arah hubungan antar variabel yaitu positif artinya semakin baik harga diri 

yang dimiliki siswa maka akan semakin baik pula interaksi sosial siswa 

tersebut. Didalam penelitian ini harga  diri memberikan kontribusi sebesar 

10,89%. Hal ini mencerminkan bahwa harga diri siswa memiliki keterkaitan 

terhadap interaksi sosial siswa, sedangkan 89,11% lainnya dipengaruhi oleh 

faktor lain diluar harga diri. Siswa yang memiliki harga diri tinggi yaitu siswa 

yang aktif, peduli dengan orang lain, bersikap terbuka, optimis, merasa 

dibutuhkan dalam lingkungan, memiliki keyakinan dapat meraih kesuksesan, 

dan tidak takut menghadapi pertentangan atau perdebatan. Jika siswa memiliki 
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karakteristik seperti yang dikemukakan diatas, maka siswa akan mudah 

diterima oleh orang lain dan dapat berinteraksi sosial dengan baik. 

 

B. Saran  

Peneliti menyadari banyaknya keterbatasan dalam penelitian ini. Namun 

peneliti berharap keterbatasan tersebut dapat menjadi pembelajaran untuk diri 

peneliti sendiri dan peneliti lain.  

1. Guru BK diharapkan mampu menyusun program kegiatan pelayanan 

bimbingan dan konseling yang dapat mengembangkan kemampuan 

interaksi sosial di antara siswa, melalui berbagai jenis layanan BK seperti 

layanan informasi, penguasaan konten dan kegiatan bimbingan & konseling 

kelompok. Dan juga memberikan masukan pada siswa mengenai 

pentingnya harga diri yang positif sehingga dapat terjalin interaksi sosial 

yang baik. 

2. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan lebih berkembang dan dapat 

meningkatkan interaksi sosial. Peneliti selanjutnya dapat melakukan  

pembuktian - pembuktian lebih mendalam dengan mengambil populasi dan 

sampel lebih besar. Instrumen yang digunakan agar tidak terlalu banyak 

dan tidak terlalu sedikit jumlahnya pernyataan agar tidak mengakibatkan 

siswa jenuh dan menjawab asal-asalan. Dan dapat meneliti indikator 

kemampuan dan sugesti. 
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