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Indriyati 
1550401006 

 
Skripsi ini, di bawah bimbingan Liftiah, S.PSi. M.Si. 

dan Rulita Hendriyani S.PSi., M.Si. 
 
 Orang tua bertanggung jawab memenuhi kebutuhan anak guna 
mengembangkan keseluruhan eksistensi anak, kebutuhan tersebut meliputi kebutuhan 
biologis maupun kebutuan psikologis seperti rasa aman, dikasihi, dimengerti sebagai 
anak, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang ke arah harmonis. Tapi banyak 
dijumpai dalam kehidupan sehari-hari kurangnya komunikasi antara orang tua dan 
anak, sehingga anak merasa kurang percaya diri. Berdasarkan uraian tersebut 
rumusan masalah yang dapat ditarik adalah bagaimana hubungan antara komunikasi 
antara orang tua dan anak dengan rasa percaya diri remaja putri awal. 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ada dan tidaknya hubungan 
antara komunikasi orang tua dan anak dengan rasa percaya diri remaja putri awal 
yang ada pada siswi SMP Negeri 3 Salatiga. 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif korelasional. Dengan 
populasi siswi SMP Negeri 3 Salatiga dan jumlah populasi 50 orang. Pengambilan 
sampel dengan cara Purposive. Sampel penelitian berjumlah 35 orang, sampel 
tersebut diambil berdasarkan ciri atau sifat populasi yang sudah diketahui 
sebelumnya. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan skala, yaitu skala 
komunikasi orang tua dan anak dan skala rasa percaya diri. Tehnik analisis data yang 
digunakan adalah analisis korelasi product moment (r) sebesar 0,628 dengan p < 0,05. 

Hasil penelitian diperoleh komunikasi yang terjadi antara orang tua dan anak 
dalam kategori tinggi, sebanyak 60 % masuk kategori tinggi, 36 % kategori sedang 
dan 4 % masuk kategori rendah. Sedangkan rasa percaya diri diperoleh 50 % kategori 
sedang, 46 % kategori tinggi dan 4 % msuk kategori rendah. 

Saran: Bagi pihak orang tua untuk meningkatkan rasa percaya diri remaja 
putri awal. Orang tua dapat mengantisipasinya dengan cara lebih meningkatkan 
komunikasi antara orang tua dan anak. Pihak sekolah memahami akan pentingnya 
menjalin kerja sama dengan orang tua siswa untuk mengantisipasi munculnya bentuk 
perilaku salah asuh khususnya yang disebabkan oleh kurangnya komunikasi orang tua 
dan anak. 

 



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Masa remaja merupakan suatu masa di mana individu mengalami perubahan 

dari masa anak-anak ke masa remaja atau usia belasan tahun. Masa remaja juga 

diartikan sebagai masa dimana seseorang menunjukkan tanda-tanda pubertas dan 

berlanjut hingga dicapainya kematangan seksual. Masa remaja dibagi menjadi masa 

remaja awal dan masa remaja akhir. Masa remaja awal berada pada rentang usia 13 

sampai 17 tahun, sedangkan masa remaja akhir berada pada rentang usia 17 sampai 

dengan 21 tahun. Remaja mulai berfikir mengenai keinginan mereka sendiri, berfikir 

mengenai ciri-ciri ideal bagi mereka sendiri dan orang lain membandingkan diri 

mereka dengan orang lain, serta mau berfikir tentang bagaimana memecahkan 

masalah dan menguji pemecahan masalah secara sistematis. 

Masa remaja awal berada pada masa puber yaitu suatu tahap dalam 

perkembangan dimana terjadi kematangan alat-alat seksual dan tercapai kemampuan 

reproduksi. Remaja disebut juga dengan istilah “Teenagers” (usai belasan tahun). 

Menurut Charlotte Buhler (dalam Hurlock, 1980, hal. 205) pada masa pubertas atau 

masa remaja awal terdapat gejala yang disebut gejala “negative phase”, istilah 

“phase” menunjukkan periode yang berlangsung singkat. “negative” berarti bahwa 

individu mengambil sikap “anti” terhadap kehidupan atau kehilangan sifat-sifat baik 

yang sebelumnya sudah berkembang. Gejala ini banyak terjadi pada remaja awal, 
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diantaranya keinginan untuk menyendiri, berkurang kemampuan untuk bekerja, 

kegelisahan, kepekaan perasaan, pertentangan sosial dan rasa kurang percaya diri 

(lack of self confidence). Dari beberapa gejala “negative phase” di atas yang paling 

menonjol dialami masa remaja adalah rasa kurang percaya diri (lack of self 

confidence). 

Rasa percaya diri merupakan hal yang sangat penting bagi pertumbuhan dan 

perkembangan individu. Kepercayaan diri merupakan keyakinan dalam diri seseorang 

untuk dapat menanggapi segala sesuatu dengan baik sesuai dengan kemampuan diri 

yang dimiliki. Kepercayaan diri juga merupakan keyakinan dalam diri yang berupa 

perasaan dan anggapan bahwa dirinya dalam keadaan baik sehingga memungkinkan 

individu tampil dan berperilaku dengan penuh keyakinan. Kepercayaan diri 

merupakan suatu keyakinan dalam jiwa manusia untuk menghadapi tantangan hidup 

apapun dengan berbuat sesuatu. 

Setiap individu mempunyai hak untuk menikmati kebahagiaan dan kepuasan 

atas apa yang telah dicapainya, tetapi akan sulit dirasakan apabila individu memiliki 

kepercayaan diri yang rendah. Ciri-ciri individu yang mempunyai kepercayaan diri 

adalah memiliki suatu sikap atau perasaan yakin atas kemampuan diri sendiri 

sehingga individu yang bersangkutan tidak terlalu cemas dalam setiap tindakan, dapat 

bebas melakukan hal yang disukai, mampu berinteraksi dengan orang lain, mampu 

mempunyai dorongan berprestasi serta dapat mengenal kelebihan dan kekurangan diri 

sendiri. Lawan dari percaya diri adalah rendah diri. Orang yang kurang percaya diri 

akan merasa kecil, tidak berharga, tidak ada artinya, dan tidak berdaya menghadapi 



tindakan orang lain. Orang seperti ini biasanya takut melakukan kesalahan dan juga 

takut ditertawakan orang lain. 

Fenomena kurang percaya diri banyak terjadi pada remaja. Pada masa remaja 

banyak terjadi perubahan. Dalam rentang usia 13 tahun remaja mengalami perubahan 

fisik. Pubertas (puberty) ialah suatu periode di mana kematangan seksual terjadi 

secara pesat terutama pada awal masa remaja gejala pubertas ini dapat ditandai 

dengan “menarche” atau haid pertama” pada anak perempuan dan “Pollutio atau 

mimpi basah” pada anak laki-laki. Perubahan pubertas ini lebih mengarah pada 

perubahan fisik remaja. Perubahan ini yang sering menimbulkan masalah pada 

remaja. Perubahan fisik yang dialami remaja mempengaruhi keadaan psikologis 

remaja. Perubahan fisik yang terjadi pada remaja berkaitan dengan masalah 

penampilan. Hal ini banyak di alami oleh remaja putri awal, di mana anak perempuan 

memiliki perhatian yang besar terhadap penampilan. 

Besarnya perhatian anak perempuan akan penampilan di sini lebih mengarah 

pada penampilan secara fisik yaitu kaitannya dengan cara berpakaian, dan berdandan. 

Pada usia remaja awal (usia SLTP) remaja putri mengalami perubahan fisik yang 

terkadang belum mencapai taraf proporsional. Hal ini menyebabkan mereka kurang 

percaya diri terhadap penampilannya. Cara berpakaian, dan berdandan mempunyai 

faktor besar pada kepercayaan diri mereka. Remaja putri berusaha mengikuti tren 

atau sesuai dengan mode anak seusia mereka. Dengan kekurangan fisik yang 

dimilikinya mereka cenderung menggunakan pakaian sebagai cara untuk menutupi 

kekurangannya. Remaja putri akan merasa lebih percaya diri jika cara berpakaian dan 

cara berdandan mereka sesuai dengan model teman-teman mereka yang seusia 



sehingga tidak merasa minder atau malu jika mereka berkumpul dengan teman 

sebaya. Dengan mampu seperti teman-teman sebaya mereka, remaja putri awal 

merasa adanya pengakuan, penerimaan atas diri mereka terhadap kelompok teman 

mereka. 

Dalam beberapa penelitian ditemukan bahwa kematangan yang lebih awal 

meningkatkan kerentanan anak perempuan atas sejumlah masalah. Hal ini sebagai 

akibat dari ketidakmatangan sosial dan kognitif (daya pikir) mereka, dihubungkan 

dengan perkembangan fisik yang lebih awal. Remaja putri awal akan merasa minder, 

kurang percaya diri jika merasa ada kekurangan yang ada pada dirinya. Jika hal ini 

terjadi pada mereka bisa menimbulkan keinginan untuk menutup diri, selain karena 

konsep diri yang negatif timbul dari kurangnya kepercayaan kepada kemampuan 

mereka sendiri. Orang yang tidak menyenangi dirinya sendiri merasa bahwa dirinya 

tidak akan mampu mengatasi persoalan. Orang yang kurang percaya diri akan 

cenderung sedapat mungkin menghindari situasi komunikasi. Mereka cenderung 

takut orang lain akan mengejeknya atau menyalahkannya. 

Fenomena tersebut menjadikan remaja putri awal sebagai individu yang 

banyak menghadapi masalah, kemampuan berfikir mereka lebih dikuasai oleh 

emosional, sehingga kurang mampu menyesuaikan dengan pendapat orang lain. Hal 

lain yang timbul adalah berkurangnya bantuan dari orang tua atau orang dewasa lain 

dalam memecahkan masalahnya. Oleh karena itu untuk dapat mengatasi ketakutan 

dan kegalauan atas semua perubahan baik fisik maupun psikis, serta mampu 

melaksanakan tugas perkembangan pada masa remaja, hendaknya remaja mampu 

mengenali, memahami, menerima keadaan dirinya, yang tentunya saja sangat 



membutuhkan pengertian dan dukungan dari pihak orang dewasa, khususnya 

keluarga. 

Pembentukan rasa percaya diri remaja putri awal tidak bisa lepas dari peran, 

turut campur orang tua. Dalam hal ini keluarga merupakan sebuah lingkungan yang 

paling awal untuk membantu remaja mendapat rasa aman, diterima sehingga akan 

berdampak positif dalam perkembangan jiwa remaja. Keluarga merupakan tempat 

atau lingkungan yang dekat dengan kehidupan remaja, sehingga remaja mampu 

berupaya untuk terbuka dalam menghadapi masalah. Dengan adanya komunikasi 

antara orang tua dan anak akan mampu membantu orang tua dan remaja, dalam 

menghadapi masalah. Permasalahan yang muncul pada diri remaja dapat juga 

dipengaruhi oleh kurangnya komunikasi dengan orang tua. Hal ini dikarenakan 

kurang adanya keterbukaan antara orang tua dengan remaja dan kurangnya 

pengetahuan yang dimiliki orang tua atau terhambat oleh sopan santun atau rasa 

malu. Kesenjangan yang sering berkembang antara remaja putri awal dan orang tua 

menghalangi remaja putri awal bertanya mengenai perubahan yang terjadi pada 

tubuhnya. Perubahan yang terjadi dapat mempengaruhi kepercayaan diri remaja, 

karena kurangnya informasi yang diterima. Untuk menghindari ini maka sebaiknya 

perlu adanya komunikasi antara orang tua dan anak khususnya remaja putri awal. 

Dengan komunikasi tersebut diharapkan muncul keterbukaan, rasa percaya dalam 

menghadapi permasalahan. Orang tua lebih terbuka dalam memberikan pengarahan, 

informasi, dan memberikan kesempatan pada anak agar mau bercerita tentang 

keadaan diri anak. Orang tua juga harus berusaha menunjukkan empati dan perhatian 

terhadap kesulitan remaja dan adanya respon yang baik terhadap permasalahan yang 



dihadapi remaja. Dengan adanya komunikasi yang baik antara orang tua dan anak 

dalam menghadapi permasalahan remaja khususnya masalah percaya diri maka 

diharapkan remaja mampu mengatasi rasa kurang percaya diri dalam hal ini berkaitan 

dengan masalah berpakaian dan berdandan. 

Fenomena di atas merupakan salah satu alasan peneliti ingin meneliti ada dan 

tidaknya hubungan antara komunikasi orang tua dan anak dengan rasa percaya diri 

remaja putri awal. Peneliti memilih SMP Negeri 3 Salatiga sebagai tempat penelitian 

berdasarkan informasi dari beberapa siswi dan pendidik mengenai permasalahan yang 

berhubungan dengan siswi SMP Negeri 3 Salatiga terutama masalah percaya diri. 

Permasalahan mengenai percaya diri disini lebih mengupas mengenai sejauh mana 

tingkat percaya diri siswi SMP Negeri 3 Salatiga terhadap penampilan mereka 

kaitannya dengan perubahan fisik yang terjadi pada mereka yang berhubungan 

dengan cara berpakaian dan berdandan. Dalam hal ini, apakah siswi SMP Negeri 3 

Salatiga merasa percaya diri terhadap perubahan fisIk yang terjadi pada diri mereka, 

dan kaitannya dengan cara mereka berpakaian dan berdandan. 

Fenomena yang ada pada SMP Negeri 3 Salatiga bahwa sebagian besar 

siswinya mengalami perubahan secara fisik meliputi pada anak perempuan ditandai 

dengan menarche/ haid pertama, pollutio/ mimpi basah pasa anak laki- laki. 

Perubahan fisik yang terjadi itu mempengarihim keadaan psikis mereka. Dalam hal 

ini perubahan fisik yang terjadi mempengaruhi kepercayaan diri mereka. 

Fenomena yang lain pada SMP Negeri 3 Salatiga adalah adanya perubahan 

fisik pada sisiwi mempengaruhi penampilan mereka. Penampilan mereka 

menimbulkan rasa kurang percaya diri jika tidak sesuai dengan model trend teman 



sebaya mereka disekolah. Kaitannya dengan hal ini adalah masalah siswi SMP Negeri 

3 Salatiga yang memperhatikan penanpilan mereka yaitu ketika mereka mengikuti 

kegiatan extrakurikuler. Pada sisiwi Negeri 3 Salatiga memperhatikan masalah 

penanpilan mereka terutama cara berpakaian dan berdandan. Pada sebagian siswi 

merasa percaya diri karena pakaian yang mereka kenakan sesuai dengan model 

pakaian anak remaja seusianya. Oleh karena itu peneliti ingin mengetahui ada dan 

tidaknya hubungan antara komunikasi orang tua dan anak dengan rasa percaya diri 

remaja putri awal. Artinya bahwa dengan adanya fenomena yang ada pada SMP 

Negeri 3 Salatiga apakah dengan adanya komunikasi antara orang tua dan anak 

menimbulkan adanya rasa percaya diri remaja putri awal (siswi SMP Negeri 3 

Salatiga. Komunikasi antara orang tua dan anak yang ada dapat membantu anak 

dalam menghadapi masalah rasa percaya diri yang terjadi karena adanya perubahan 

secara fisik. Sehingga dalam penelitian ini ingin mengetahui ada dan tidaknya 

hubungan antara komunikasi orang tua dan anak dengan rasa percaya diri remaja 

puteri awal. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di depan, maka dapat 

dirumuskan masalah penelitiannya yaitu apakah ada hubungan antara komunikasi 

orang tua dan anak dengan rasa percaya diri remaja putri awal. 

C. Penegasan Istilah 

Agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap permasalahan dalam penelitian 

ini dan untuk mempermudah atau menyederhanakan masalah dalam penelitian ini, 

maka penulis perlu membuat penegasan istilah sebagai berikut: 



a. Komunikasi orang tua dan anak 

Menurut Johnson (Supratiknya, 1995, hal. 30) secara luas komunikasi adalah 

setiap bentuk tingkah laku seseorang baik verbal maupun non verbal yang ditanggapi 

oleh orang lain. Setiap bentuk tingkah laku mengungkapkan pesan tertentu, sehingga 

merupakan bentuk komunikasi. 

Menurut Pratikto (Prasetyo, 2000. Hal. 65) komunikasi orang tua dan anak 

adalah suatu proses hubungan antara orang tua (ibu dan ayah) dan anak yang 

merupakan jalinan yang mampu memberi rasa aman bagi anak melalui suatu 

hubungan yang memungkinkan keduanya untuk saling berkomunikasi sehingga 

adanya keterbukaan, percaya diri dalam menghadapi dan memecahkan masalah. Oleh 

karena itu hubungan yang terjalin dapat menimbulkan kesenangan, yang berpengaruh 

pada hubungan yang lebih baik. 

b. Rasa Percaya Diri 

Rasa percaya diri adalah suatu keyakinan seseorang terhadap segala aspek 

kelebihan yang dimilikinya dan keyakinan tersebut membuatnya merasa mampu 

untuk bisa mencapai berbagai tujuan dalam hidupnya (Hakim, 2002, hal. 26). 

c. Remaja Putri Awal 

Remaja putri awal adalah masa dimana remaja putri berada pada rentang usia 

13-15 tahun dan adanya perubahan fisik yang terjadi sangat menonjol dan cepat, yang 

berpengaruh pada sikap dan tingkah lakunya (Hurlock, 1978. Hal. 209). 

 



D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan di atas maka tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui ada dan tidaknya hubungan antara komunikasi orang tua dan anak dengan 

rasa percaya diri remaja putri awal. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat diadakannya penelitian ini adalah : 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan kepada dunia 

ilmu pengetahuan, khususnya pada bidang psikologi perkembangan tentang 

hubungan antara komunikasi orang tua dan anak dengan rasa percaya diri remaja 

putri awal. 

2. Manfaat Praktis 

Memberikan masukan kepada orang tua siswa, guru dan sekolah akan 

pentingnya komunikasi antara orang tua dan anak yang merupakan salah satu faktor 

penting terbentuknya rasa percaya diri remaja putri awal. 

 

F. Garis Besar Sistematika Penulisan Skripsi 

1. Bagian awal, berupa halaman judul, halaman pengesahan, motto, persembahan, 

kata pangantar, daftar isi, daftar tabel dan daftar lampiran. 

Bab I Pendahuluan, berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, 

penegasan istilah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, garis besar 

sistematika penulisan skripsi. 



Bab II berisikan landasan teori: pengertian komunikasi orang tua dan anak, 

pengertian rasa percaya diri, pengertian remaja putri awal, ciri individu yang 

percaya diri, proses terbentuknya percaya diri, jenis percaya diri dan hipotesis 

penelitian. 

Bab III metodologi penelitian: jenis penelitian, variabel penelitian, populasi dan 

sampel, metode pengumpulan data, uji coba instrumen, tehnik analisis data. 

Bab IV berisikan hasil penelitian dan pembahasan meliputi hasil uji coba 

instrumen dan pelaksanaan penelitian. 

Bab V penutup berisikan simpulan dan saran  

2. Bagian akhir, berisi daftar pustaka serta lampiran-lampiran yang mendukung. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 Teori merupakan komponen yang penting dalam suatu penelitian. Untuk 

memahami dan menerangkan fenomena sosial yang menjadi pusat perhatian peneliti, 

maka teori dijadikan kerangka berfikir. Disamping itu teori juga digunakan untuk 

menentukan jalannya pemecahan masalah. Dengan demikian teori dapat menjadi 

dasar teoritik guna memperkuat kerangka teori dan hipotesis yang dibuat. Penelitian 

ini berusaha mengkaji kepercayaan diri siswi SLTP dalam hubungannya dengan 

komunikasi orang tua dan anak. 

 

A. Pengertian Komunikasi 

1. Pengertian Komunikasi  

Istilah komunikasi dalam bahasa Inggris communication, yang berasal dari 

kata latin communicatio dan bersumber dari kata communis yang berarti sama disini 

artinya “sama makna” (Onong Uchjana dalam prasetyo, 2000, hal. 60). 

Komunikasi sangat penting bagi kehidupan manusia. Melalui komunikasi manusia 

dapat menyampaikan pesan atau informasi kepada orang lain. Pendek kata dengan 

melakukan komunikasi manusia dapat berhubungan atau berinteraksi antara satu 

dengan yang lain. 

Menurut (Widjaya, 1987. hal.27) komunikasi pada umumnya diartikan 

sebagai hubungan atau kegiatan yang ada kaitannya dengan masalah hubungan atau 
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diartikan pula saling tukar-menukar pendapat. Komunikasi dapat pula diartikan 

sebagai hubungan kontak antara manusia baik individu atau kelompok. 

Menurut Edward Depari (Onong, 2000. hal. 62) komunikasi adalah proses 

penyampaikan gagasan harapan dan pesan melalui lambang tertentu, mengandung arti 

dilakukan oleh penyampai pesan ditujukan kepada penerima pesan. 

Secara terminologis komunikasi berarti proses penyampaian suatu pernyataan oleh 

seseorang kepada orang lain. Pengertian ini jelas bahwa komunikasi melibatkan 

sejumlah orang, dimana seseorang menyatakan sesuatu kepada orang lain. 

Dalam pengertian paradigmatis, komunikasi mengandung tujuan tertentu, ada yang 

dilakukan secara lisan, secara tatap muka, atau melalui media. Pengertian lain 

komunikasi adalah proses penyampaian suatu pesan oleh seseorang kepada orang lain 

untuk memberi tahu atau untuk mengubah sikap, pendapat, atau perilaku, baik 

langsung secara lisan, maupun tak langsung melalui media. Dalam definisi tersebut 

tersimpul tujuan, yakni memberi tahu atau mengubah sikap (attitude), pendapat 

(opinion), atau perilaku (behavior). 

Di dalam komunikasi terjadi hubungan interpersonal. Melalui komunikasi 

interpersonal manusia dapat menyampaikan pesan atau informasi kepada orang lain. 

Dengan melakukan komunikasi manusia dapat berhubungan, berinteraksi satu dengan 

yang lain.Berdasarkan definisi-definisi di atas dapat ditarik kesimpulan pengertian 

komunikasi adalah suatu proses penyampaian pernyataan oleh seseorang kepada 

orang lain, dengan mengandung tujuan tertentu, memberitahu atau untuk mengubah 

sikap, pendapat, atau perilaku baik langsung secara lisan maupun tidak langsung 

melalui media. 



Menurut Rakhmat, 1999. Hal.129 faktor-faktor yang menumbuhkan Hubungan 

Interpersonal dalam komunikasi interpersonal adalah: 

a. Percaya (trust) 

Percaya disini merupakan faktor yang paling penting sejauh mana percaya 

kepada orang lain dipengaruhi oleh faktor personal dan situasional. Dengan adanya 

percaya dapat meningkatkan komunikasi interpersonal karena membuka hubungan 

komunikasi, memperjelas pengiriman dan penerimaan informasi. 

b. Sikap suportif 

Sikap suportif adalah adalah sikap yang mengurangi sikap defensif dalam 

komunikasi seseorang bersikap defensif apabila tidak menerima, tidak jujur, tidak 

empatis. Dengan sikap defensif komunikasi interpersonal akan gagal. 

c. Sikap terbuka (open mindedness) 

Dengan sikap percaya dan sikap suportif, sikap terbuka mendorong timbulnya 

saling pengertian, saling menghargai, dan yang paling penting yaitu saling 

mengembangkan kualitas hubungan interpersonal. 

Dapat dikatakan bahwa komunikasi orang tua dan anak bersifat dua arah, disertai 

dengan pemahaman bersama terhadap suatu hal dan setiap pihak berhak 

menyampaikan pendapat perasaan, pikiran, informasi ataupun nasehat, sehingga 

menimbulkan pengertian, kesenangan, pengaruh pada sikap, hubungan yang lebih 

baik. 

Monks, dkk (1994, hal. 269-271) mengatakan bahwa kualitas hubungan 

dengan orang tua memegang peranan yang penting. Adanya komunikasi antara orang 

tua dan anak pada masa remaja akan menimbulkan kedekatan. Hubungan antara ibu 



dan anak lebih dekat dari pada antara ayah dan anak. Komunikasi dengan ibu 

meliputi permasalahan sehari-hari, sedangkan komunikasi dengan ayah meliputi 

persiapan remaja hidup dalam masyarakat. 

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Komunikasi dalam Keluarga 

Menurut Lunandi (1994. hal. 35), faktor-faktor yang mempengaruhi 

komunikasi dalam keluarga adalah sebagai berikut: 

a. Citra diri 

Manusia belajar menciptakan citra diri melalui hubungan dengan orang lain di 

lingkungan. Melalui komunikasi dengan orang lain seseorang akan mengetahui 

apakah dirinya dibenci, dicinta, dihormati, diremehkan, dihargai atau direndahkan. 

b. Lingkungan fisik 

Perbedaan tempat akan mempengaruhi pola komunikasi yang dilakukan cara 

untuk menyampaikan pesan, isi, informasi disesuaikan dengan tempat dimana 

komunikasi itu dilakukan karena setiap tempat mempunyai aturan, norma atau nilai-

nilai sendiri. 

c. Lingkungan sosial 

Penting untuk dipahami, sehingga pihak-pihak yang terlibat dalam 

komunikasi dalam keluarga memiliki kepekaan terhadap lingkungan sosial. 

Lingkungan sosial dapat berupa lingkungan masyarakat, lingkungan kerja, dan 

lingkungan keluarga. 

3. Ciri-ciri Komunikasi  

Menurut Kumar (Wijaya,1987, hal. 39) ciri-ciri komunikasi adalah sebagai 

berikut: 



a. Keterbukaan (openess) 

Keterbukaan adalah sejauh mana individu memiliki keinginan untuk terbuka 

dengan orang lain dalam berinteraksi. Keterbukaan yang terjadi dalam komunikasi 

memungkinkan perilakunya dapat memberikan tanggapan secara jelas terhadap 

segala pikiran dan perasaan yang diungkapkannya. 

b. Empati (Empathy) 

Empaty adalah suatu perasaan individu yang merasakan sama seperti yang 

dirasakan orang lain, tanpa harus secara nyata terlibat dalam perasaan ataupun 

tanggapan orang tersebut. 

c. Dukungan 

Adanya dukungan dapat membantu seseorang lebih bersemangat dalam 

melakukan aktivitas serta meraih tujuan yang diinginkan. Dukungan ini lebih 

diharapkan dari orang terdekat yaitu, keluarga. 

d. Perasaan Positif (Positiveness) 

Perasaan yaitu dimana individu mempunyai perasaan positif terhadap apa 

yang sudah dikatakan orang lain terhadap dirinya. 

e. Kesamaan (Equality) 

Kesamaan adalah sejauh mana antara pembicara sebagai pengirim pesan 

dengan pendengar sebagai penerima pesan mencapai kesamaan dalam arti dan pesan 

komunikasi. Dengan kata lain kesamaan disini dimaksudkan individu mempunyai 

kesamaan dengan orang lain dalam hal berbicara dan mendengarkan. 

4. Bentuk-bentuk Komunikasi Dalam Keluarga 



Bentuk – bentuk komunikasi dalam keluarga menurut Pratikto (dalam 

Prasetyo, dkk. 2000. Hal. 22) 

a. Komunikasi orang tua yaitu suami-istri 

Komunikasi orang tua yaitu suami istri disini lebih menekankan pada peran 

penting suami istri sebagai penentu suasana dalam keluarga. Keluarga dengan 

anggota keluarga (ayah, ibu, anak). 

b. Komunikasi orang tua dan anak 

Komunikasi yang terjalin antara orang tua dan anak dalam satu ikatan 

keluarga di mana orang tua bertanggung jawab dalam mendidik anak. Hubungan 

yang terjalin antara orang tua dan anak di sini bersifat dua arah, disertai dengan 

pemahaman bersama terhadap sesuatu hal di mana antara orang tua dan anak berhak 

menyampaikan pendapat, pikiran, informasi atau nasehat. Oleh karena itu hubungan 

yang terjalin dapat menimbulkan kesenangan yang berpengaruh pada hubungan yang 

lebih baik. Hubungan komunikasi yang efektif ini terjalin karena adanya rasa 

keterbukaan, empati, dukungan, perasaan positif, kesamaan antara orang tua dan 

anak. 

c. Komunikasi ayah dan anak 

Komunikasi disini mengarah pada perlindungan ayah terhadap anak. Peran 

ayah dalam memberi informasi dan mengarahkan pada hal pengambilan keputusan 

pada anak yang peran komunikasinya cenderung meminta dan menerima. Misal, 

memilih sekolah. 

Komunikasi ibu dan anak 



Lebih bersifat pengasuhan kecenderungan anak untuk berhubungan dengan 

ibu jika anak merasa kurang sehat, sedih, maka peran ibu lebih menonjol. 

d. Komunikasi anak dan anak yang lainnya 

Komunikasi ini terjadi antara anak 1 dengan anak yang lain. Dimana anak 

yang lebih tua lebih berperan sebagai pembimbing dari pada anak yang masih muda. 

Biasanya dipengaruhi oleh tingkatan usia atau faktor kelahiran. 

Komunikasi keluarga penting dalam membentuk suatu keluarga yang 

harmonis, dimana untuk mencapai keluarga yang harmonis, semua anggota keluarga 

harus didorong untuk ambil bagian dalam percakapan mengemukakan pendapat, 

gagasan, serta menceritakan pengalaman-pengalaman. Komunikasi orang tua dan 

anak adalah suatu proses hubungan antara orang tua yaitu ibu dan ayah dan anak yang 

merupakan jalinan yang mampu memberi rasa aman bagi anak melalui suatu 

hubungan yang memungkinkan keduanya untuk saling berkomunikasi sehingga 

adanya keterbukaan, percaya diri dalam menghadapi masalah. Komunikasi antara 

orang tua dan anak dalam keluarga merupakan interaksi yang terjadi antara anggota 

keluarga dan merupakan dasar dari perkembangan anak. 

5. Pengertian Komunikasi Orang Tua dan Remaja Putri 

Keluarga merupakan organisasi sosial yang paling penting dalam kelompok 

sosial, keluarga juga merupakan pusat pembentukan kepribadian manusia sebagian 

besar dari anak manusia tumbuh, berkembang dan didewasakan dalam lingkungan 

keluarga. Keluarga memberi ruang kepada wanita (remaja putri) untuk melaksanakan 

fungsi- fungsi kewanitaan. Selanjutnya semakin mantap wanita memerankan peranan 

sosial maka semakin positif dan semakin produktif dirinya. Kesuksesan dalam 



memainkan peranan tersebut memberikan rasa puas, bahagia, dan kestabilan jiwa 

dalam hidupnya. Maka perlu adanya kedewasaan psikis pada wanita agar mampu 

melaksanakan peranannya. Kedewasaan psikis mengandung pengertian: memiliki 

emosi yang stabil, bisa mandiri, menyadari tanggung jawab pada dirinya, memiliki 

tujuan dan arah hidupnya. 

Menurut Sarlito Wirawan, 1989. Hal. 113, kaitannya dengan hal ini 

komunikasi antara orang tua dan remaja putri bahwa remaja sebagai anggota 

keluarga. Bahwa keluarga merupakan lingkungan primer setiap individu, sejak ia 

lahir sampai datang masanya meninggalkan rumah untuk membentuk keluarga. 

Sebagai lingkungan primer, hubungan antarmanusia yang paling intensif dan paling 

awal terjadi adalah keluarga. Dengan demikian komunikasi yang terjalin antara orang 

tua dan remaja putri dilandasi perasaan aman dan bahagia yang timbul pada remaja 

dalam kehidupan keluarga yang harmonis tentang berbagai hal akan bisa 

mempengaruhi daya penyesuaian sosial pada diri remaja dimasa depan. 

   

B. Pengertian Rasa Percaya Diri 

1. Pengertian Rasa Percaya Diri 

Kepercayan diri merupakan milik pribadi yang sangat penting dan ikut 

menentukan kebahagiaan hidup seseorang. Seseorang yang tidak memiliki 

kepercayaan diri akan tumbuh menjadi individu yang tidak kreatif dan tidak 

produktif. Menurut Rini Jasinta, 2002, Hal. 3, kepercayaan diri adalah sikap positif 

seorang individu yang memampukan dirinya untuk mengembangkan penilain positif 

baik terhadap diri sendiri maupun terhadap lingkungan sekitar. 



Kepercayaan diri adalah sikap positif seseorang individu yang memampukan 

dirinya untuk mengembangkan penilaian positif terhadap diri sendiri maupun 

terhadap lingkungan atau situasi yang dihadapinya (Loekmono, 1983, Hal 1). 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian rasa percaya 

diri adalah suatu keyakinan seseorang terhadap segala aspek kelebihan yang 

dimilikinya dan keyakinan tersebut membuatnya merasa mampu untuk bisa mencapai 

berbagai tujuan dalam hidupnya. 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan diri remaja 

Secara formal dapat digambarkan bahwa rasa percaya diri merupakan 

gabungan dari pandangan positif terhadap diri sendiri dan rasa aman (Loekmono, 

1983, hal. 46). Dikatakan bahwa rasa percaya diri tidak terbentuk dengan sendirinya 

melainkan berkaitan dengan seluruh kepribadian seseorang secara keseluruhan. 

Kepercayaan diri juga membutuhkan hubungan dengan orang lain disekitar 

lingkungannya dan semuanya itu mempengaruhi pertumbuhan rasa percaya diri. 

Ditambahkan pula bahwa sesungguhnya besar kecil kepercayaan diri tiap-tiap 

anggota keluarga saling mempengaruhi satu sama lain. Dalam hal ini dapat dikatakan 

kepercayaan diri muncul dari diri individu sendiri karena adanya rasa aman , 

penerimaan akan keadaan diri dan adanya hubungan dengan orang lain serta 

lingkungan yang mampu memberikan penilaian dan dukungan, sehingga 

mempengaruhi pertumbuhan rasa percaya diri. Dukungan yang ada serta penerimaan 

dari keluarga dapat pula mempengaruhi rasa percaya diri dalam hal ini adalah remaja 

sebagai anggota keluarga. Orang tua mampu memberikan nasehat, pengarahan, 

informasi kepada remaja dalam kaitannya dengan rasa percaya diri. 



Ada banyak unsur yang membentuk atau menghambat perkembangan rasa 

percaya diri seseorang. Kebanyakan unsur tersebut berasal di norma dalam pribadi 

individu sendiri, tetapi ada juga yang berasal dari norma dan pengalaman keluarga, 

tradisi, kebiasaan dan nilai-nilai lingkungan dan kelompok dimana keluarga itu 

berasal (Loekmono, 1983, hal. 115). 

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepercayaan diri seseorang, antara 

lain: 

1. Keadaan fisik 

Menurut Suryabrata (1984, hal. 121) mengatakan bahwa bila seseorang 

memiliki jasmani yang kurang sempurna maka timbullah perasaan tidak enak pada 

dirinya karena merasa tidak / kurang berharga untuk dibandingkan dengan 

sesamanya. Perasaan yang demikian itu dapat disebut rasa rendah diri. Perasaan 

rendah diri ini selanjutnya menyebabkan orang tersebut menjadi kurang percaya diri. 

2. Konsep diri 

Konsep diri adalah semua ide, pikiran, kepercayaan dan pendirian yang 

diketahui individu tentang dirinya dan mempengaruhi individu dalam berhubungan 

dengan orang lain. Menurut Stuart dan Sundeen, (dalam Suntrock, 1995, hal. 371). 

Konsep ini mempengaruhi kepercayaan diri seseorang. Menurut Coleman (dalam 

Martani dan Adiyanti, 1991, hal. 18) mengatakan bahwa melalui evaluasi diri 

seseorang dapat memahami diri sendiri dan akan tahu siapa dirinya yang kemudian 

akan berkembang menjadi kepercayaan diri. 



Hakim (2002, hal. 223) juga menambahkan bahwa langkah awal untuk 

menumbuhkan rasa percaya diri adalah pemahaman diri yaitu pemahaman terhadap 

kelebihan dan kekurangan diri sendiri. 

3. Harga diri 

Harga diri menurut Robbinsundan Shater (dalam Ramdani, 1991, hal. 12) 

dapat diartikan  sebagai rasa menguasai dan menghargai diri sendiri dengan 

berdasarkan pada hal-hal yang realistis dan perasaan ini biasanya akan mempengaruhi 

proses berpikir, perasaan, keinginan, nilai maupun tujuan hidupnya. Harga diri 

mempengaruhi kepercayaan diri seseorang. Menurut Cohen (dalam Azwar, 1989, hal. 

26) mengemukakan bahwa seseorang yang memiliki self esteem atau harga diri yang 

tinggi cenderung lebih percaya diri dibandingkan orang-orang yang memiliki self 

esteem yang rendah. 

Maslow (dalam Andayani dan Afiatin, 1996, hal. 23) juga menyatakan bahwa 

dengan harga diri yang tinggi, seseorang akan dapat mengaktualisasikan potensi 

dirinya. Dan pengaktualisasian potensi ini, bila positif, akan meningkatkan 

kepercayaan diri seseorang. 

Sebaliknya, rasa rendah diri dapat membuat orang lekas tersinggung karena 

itu ia akan menjauhi pergaulan dengan orang banyak, menyendiri, tidak berani 

mengemukakan pendapat, dan tidak berani bertindak. Lama kelamaan hal ini dapat 

menyebabkan hilangnya kepercayaan diri orang tersebut (Hakim, 2002, hal. 223). 

4. Tingkat pendidikan 

Monk (2002, hal. 20) menyatakan bahwa tingkat pendidikan mempunyai 

pengaruh dalam menentukan kepercayaan diri. Semakin tinggi tingkat pendidikan, 



semakin banyak yang telah dipelajari individu berarti semakin mengenal diri baik 

kekurangan maupun kelebihannya sehingga mampu menentukan sendiri standar 

keberhasilannya. 

Menurut Hakim (2002, hal. 16) juga menambahkan bahwa tingkat pendidikan 

formal bisa menjadi salah satu alat utama yang bisa menentukan tinggi rendahnya 

status sosial seseorang selain itu adanya gelar-gelar yang bisa diperoleh oleh orang 

yang sudah menamatkan pendidikan tinggi tertentu, juga turut menentukan tinggi 

rendahnya status sosial pada diri seseorang. Pandangan ini menyebabkan orang yang 

tidak mempunyai pendidikan atau gelar yang tinggi merasa rendah diri. Jika gejala ini 

dialami setiap hari, maka rasa rendah diri ini bisa berkembang menjadi rasa tidak 

percaya diri. 

5. Interaksi sosial akan memunculkan dukungan sosial 

Interaksi sosial merupakan suatu proses dimana individu memperhatikan dan 

merespon terhadap individu lain, sehingga dibalas dengan respon tertentu. dalam 

hubungan kesehariannya, orang tua sebagai orang yang dekat dengan individu dalam 

hubungan keduanya akan muncul saling mempengaruhi satu sama lain, saling 

mengubah dan memperbaiki (Gerungan, 2004, hal. 57). Dukungan sosial adalah 

bantuan yang berasal dari orang-orang sekitar (setiap keluarga, lingkungan 

masyarakat, teman dan lain sebagainya). Dalam hal ini kaitannya dengan rasa percaya 

diri adalah bagaimana interaksi sosial dapat memunculkan dukungan. Interaksi sosial 

dapat digambarkan oleh adanya hubungan yang terjadi antara orang tua dan anak, 

sedangkan dukungan di sini kaitannya dengan respon orang tua dalam memberikan 

pengertian, semangat, informasi kepada remaja mengenai rasa percaya diri mereka. 



Dengan adanya hubungan dari orang tua melalui proses komunikasi diharapkan 

mampu meningkatkan dan munculnya pandangan positif akan rasa percaya diri. 

6. Jenis kelamin 

Jenis kelamin mempunyai pengaruh terhadap tinggi rendahnya kepercayaan 

diri individu. Pada umumnya laki-laki menunjukkan kepercayaan diri yang lebih baik 

dari pada perempuan, sehingga perempuan biasanya akan menampakkan rasa kurang 

percaya diri terhadap kemampuannya. Perempuan cenderung kurang stabil untuk 

mewujudkan kemampuan dan lebih memperhatikan fisiknya sehingga banyak 

perempuan mengalami kurang percaya diri terhadap keadan fisiknya. Dalam 

penelitiannya menurut Basow, Maccoby & Jacklin 1974 (dalam Jurnal Laurie L. 

Cohen& Janet K. Swim, 1995. hal. 877) menyebutkan bahwa perempuan merasa 

kurang percaya diri dari pada laki-laki. Salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat 

percaya diri berdasarkan perbedaan jenis kelamin adalah terbentuknya penilaian 

sosial yang mengurangi kepercayaan diri pada perempuan yang berkaitan dengan 

penampilan. Dengan menambah persepsi penilaian sosial maka akan mempertinggi 

kerusakan rasa percaya diri perempuan dari pada laki-laki. Perempuan merasa 

percaya diri dengan kemampuannya dalam mengerjakan sesuatu dengan baik dan jika 

dapat diterima dalam kelompok dengan pengharapan ini tidak akan menjadi sebuah 

ancaman. Dengan rasa percaya diri mereka akan mampu mengatasi akibat / pengaruh 

tokenism. Percaya diri dapat menenangkan ancaman tokenism dan dapat berdampak 

negatif bagi perempuan dengan tingkat percaya diri rendah dari pada perempuan 

dengan tingkat percaya diri tinggi. 

 



3. Ciri-ciri Percaya Diri 

Menurut Daradjat (1990, hal. 19), ciri-ciri individu yang memiliki 

kepercayaan diri adalah tidak memiliki keraguan dan perasaan rendah diri, tidak takut 

memulai sesuatu hubungan baru dengan orang lain, tidak suka mengkritik dan aktif 

dalam pergaulan dan pekerjaan, tidak mudah tersinggung, berani mengemukakan 

pendapat, berani bertindak, dapat mempercayai orang lain, dan selalu optimis. 

Menurut Anthony (1996, hal. 66), ciri individu yang memiliki kepercayaan diri 

adalah sebagai berikut: 

1. Berpikir positif, yaitu menyadari dan mengetahui bahwa dirinya memiliki 

kekuatan untuk mengatasi rintangan. 

2. Tidak mudah putus asa, yaitu mampu menerima kelebihan dan kelemahan yang 

ada pada dirinya. 

3. Memiliki sikap mandiri, yaitu sikap tidak bergantung pada orang lain dan 

melakukan sesuatu yang berdasarkan kemampuan yang dimiliki. 

4. Mampu berkomunikasi dengan baik, adalah melakukan hubungan dengan orang 

lain melalui komunikasi. 

Berikut merupakan beberapa ciri atau karakteristik individu yang mempunyai 

rasa percaya diri yang proporsional diantaranya adalah: 

1. Percaya akan kompetensi/ kemampuan diri, hingga tidak membutuhkan pujian, 

pengakuan, penerimaan, atau pun rasa hormat orang lain. 

2. Tidak terdorong untuk menunjukkan sikap konformis demi diterima oleh orang 

lain atau kelompok. 

3. Berani menerima dan menghadapi penolakan orang lain, berani menjadi sendiri. 



4. Punya pengendalian diri yang baik (tidak moody dan emosinya stabil). 

5. Memiliki internal locus of control (memandang keberhasilan atau kegagalan, 

tergantung dari usaha diri sendiri, tidak menyerah pada nasib atau keadaan serta 

tidak tergantung/ mengharapkan bantuan orang lain). 

6. Mempunyai cara pandang yang positif terhadap diri sendiri, orang lain dan situasi 

di luar dirinya. 

7. Memiliki harapan yang realistik terhadap diri sendiri, sehingga ketika harapan itu 

tidak terwujud, ia tetap mampu melihat sisi positif dirinya dan situasi yang terjadi 

(Jacinta R, 2002, hal. 1). 

Pendapat lain dari Guilford (dalam Martani dan Afiatin, 1996, hal. 2), ciri-ciri 

individu yang mempunyai kepercayaan diri adalah: 

1. Merasa optimis, yaitu selalu memandang masa depan dengan harapan yang baik. 

2. Bertanggung jawab, yaitu berani mengambil resiko atas keputusan atau tindakan 

yang benar. 

3. Bersikap tenang, yaitu tidak cemas atau gugup dalam menghadapi situasi tertentu. 

Pendapat lain dari Hakim (2002, hal. 5), ciri- ciri yang mempunyai 

kepercayaan diri adalah 

1. Memiliki kompetensi/kemampuan diri. 

2. Berpikir positif, yaitu menyadari dan mengetahui bahwa dirinya memiliki 

kekuatan untuk mengatasi rintangan. 

3. Mandiri, sikap tidak bergantung pada orang lain dan melakukan sesuatu yang 

berdasarkan kemampuan yang dimiliki. 

4. Optimis, yaitu selalu memandang masa depan dengan harapan yang baik. 



5. Berani menerima dan menghadapi penolakan orang lain, berani menjadi diri 

sendiri. 

6. Bersikap tenang yaitu tidak cemas atau gugup dalam menghadapi situasi tertentu. 

7. Mampu bersosialisasi dengan orang lain. 

Dapat disimpulkan bahwa kepercayaan diri adalah suatu keyakinan pada diri 

sendiri untuk dapat merasa nyaman, aman; yakin kepada diri sendiri; tidak yakin 

orang lain selalu lebih baik; melakukan sebaik mungkin sehingga pintu terbuka 

dikemudian hari; menetapkan tujuan yang tidak terlalu tinggi sehingga mampu 

meraihnya; tidak merasa minder ketika membandingkan diri sendiri dengan orang 

lain; memiliki kemampuan untuk bertindak dengan percaya diri; memiliki kesadaran 

adanya kegagalan dan melakukan kesalahan; merasa nyaman dengan diri sendiri, dan 

tidak khawatir dengan yang dipikirkan orang lain; memiliki keberanian untuk 

mencapai apa yang diinginkan. 

 

C. Pengertian Remaja Putri Awal 

1. Pengertian Remaja Putri Awal 

Pada umumnya para ahli menganggap masa remaja dimulai saat seseorang 

mencapai kemasakan seksual dan berakhir bila telah diakui dewasa secara hukum. 

Menurut Hurlock, 1978. Hal. 209 membagi 2 rentang usia masa remaja yaitu remaja 

awal dan remaja akhir. 

Menurut Hurlock hal ini dikarenakan perubahan perilaku, sikap dan nilai-nilai 

sepanjang masa remaja tidak hanya menunjukkan bahwa setiap perubahan terjadi 

lebih cepat pada awal remaja dari pada akhir remaja, tetapi juga menunjukkan bahwa 



perilaku, sikap, dan nilai-nilai pada awal masa remaja berbeda dengan pada akhir 

masa remaja. 

2. Ciri-ciri Remaja 

Menurut Hurlock (1980, hal. 208), ciri-ciri remaja awal dan remaja akhir 

adalah sebagai berikut: 

Ciri-ciri remaja awal 

a. Statusnya masih kabur, anak suatu saat diperlakukan sebagai anak kecil, tetapi 

juga dituntut seperti orang dewasa. 

b. Perubahan fisik terjadi sangat menonjol dan cepat, yang berpengaruh pada 

sikap dan tingkah lakunya. 

c. Ketidakstabilan dalam segi emosi dan aspirasi, sehingga menjadi orang yang 

“unpredictable”. 

Ciri-ciri remaja akhir: 

a. Bertambahnya stabilitas emosi dan aspirasi 

b. Lebih dewasa dalam memecahkan masalah. 

c. Makin bersikap realistis. 

d. Sudah mencapai kemasakan minat. 

Dari beberapa definisi mengenal remaja di atas dapat disimpulkan bahwa 

remaja putri awal adalah remaja dengan rentang usia 12-15 tahun dimana banyak 

terjadi perubahan fisik yang menonjol dan cepat, yang berpengaruh pada sikap dan 

tingkah lakunya. Serta terjadi ketidakstabilan dalam segi emosi dan aspirasi, sehingga 

menjadi orang yang “uncpredictable”. 



Manakala usia seseorang telah menginjak 12 tahun, maka dapat dikatakan masa 

remaja awal. Istilah yang sering diberikan adalah “Teenagers” (usia belasan tahun). 

Menurut Charlotte Buhler (dalam Hurlock, 1980, hal. 205) pada masa pubertas atau 

masa remaja awal disebut gajala “Negative phase”.  

Gejala ini banyak terjadi pada masa remaja awal diantaranya: 

a. Keinginan untuk menyendiri (desire for isolation) 

b. Berkurang kemauan untuk bekerja (disinclination work) 

c. Kurang koordinasi fungsi-fungsi tubuh (incoordinations) 

d. Kejenuhan (boredom) 

e. Kegelisahan (restlessness) 

f. Pertentangan sosial (social antogonism) 

g. Kepekaan perasaan (heightened emotionality) 

h. Kurang percaya diri (lack of self-confidence). 

3. Ciri-ciri Khas Remaja Awal 

Disamping ciri-ciri dan gejala “negative phase”, terdapat pula ciri-ciri khas 

remaja awal, diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Ketidakstabilan keadaan perasaan dan emosi 

Menurut Granville Stanley Hall (dalam Mappiare, 1982, hal. 32) menyebut 

masa ini sebagai perasaan yang sangat peka, remaja mengalami badai dan topan 

dalam kehidupan perasaan dan emosinya. Keadaan semacam ini disebut sebagai 

“Strom and Strang” 

2. Kematangan alat reproduksi 



Organ-organ seks yang telah matang menyebabkan remaja mulai tertarik 

dengan lawan jenis. Pubertas (puberty) ialah suatu periode dimana kematangan 

seksual terjadi secara pesat terutama pada remaja awal gejala ini ditandai dengan 

“menarche” atau haid pertama pada perempuan dan “pollutio” atau mimpi basah pada 

anak laki-laki. 

3. Kecerdasan dan kemampuan mental 

Pada rentang usia 12-15 tahun, kemampuan mental atau kemampuan berpikir 

remaja awal mulai matang. Akibatnya pada remaja awal terjadi penolakan atau 

pertentangan dengan orang tua, guru atau orang dewasa. Pada masa ini remaja awal 

cenderung menolak segala sesuatu yang tidak masuk akal atau tidak sesuai dengan 

pendapat mereka. 

4. Status remaja awal sulit ditentukan 

Dalam hal ini status remaja awal masih berada pada rentang usia peralihan dari 

anak-anak. Sehingga ada keraguan orang dewasa untuk memberi tanggung jawab 

kepada remaja awal karena menganggap mereka masih anak-anak. Namun di lain 

kesempatan dianggap sebagai “orang yang sudah besar” jika remaja bertingkah laku 

seperti anak-anak maka remaja akan merasa bingung dan menyebabkan masalah. 

5. Remaja awal banyak masalah yang dihadapinya 

Berdasarkan ciri-ciri di atas, menjadikan remaja awal sebagai masa di mana 

individu yang banyak menghadapi masalah. Sebab lain adalah sifat emosional remaja 

awal. Penyebab dari banyaknya masalah bagi remaja awal adalah berkurangnya 

bantuan atau komunikasi dari orang tua atau orang dewasa. 



Sikap remaja awal yang berkembang, terutama menonjol dalam sikap sosial, 

lebih-lebih sikap sosial yang berhubungan dengan teman sebaya. Sikap penyesuaian 

diri “conform” dengan teman-teman sebaya selalu dipertahankan remaja, walaupun 

hal itu dapat menimbulkan pertentangan-pertentangan antara remaja dengan orang 

tuanya. Menurut Strang (Mappiare, 1957, hal. 234) menyimpulkan bahwa 

konformitas adolescence (remaja) seperti dalam berpakaian menunjukkan keinginan 

mereka untuk diterima masuk sebagai anggota “to belong” dan rasa takut mereka dari 

ketidaksamaan atau terkucil “of being difference”. 

Dapat disimpulkan bahwa pengertian remaja putri awal adalah suatu masa di 

mana seseorang perempuan berada pada rentang usia belasan tahun (12-15 tahun) di 

mana banyak perubahan yang terjadi baik secara fisik maupun psikis. Perubahan yang 

paling menonjol adalah perubahan secara fisik dikarenakan pada masa ini mereka ada 

pada masa pubertas (puberty) yaitu masa kematangan seksual secara pesat. 

 

D. Hubungan Antara Komunikasi Orang Tua dan Anak dengan Rasa Percaya 

Diri Remaja Putri Awal 

Masa remaja adalah masa peralihan atau masa penghubung dari masa anak-anak 

menjadi dewasa. Pada masa ini banyak perubahan yang terjadi pada diri remaja. 

Perubahan itu meliputi perubahan secara fisik dan psikis. Dengan adanya perubahan 

yang terjadi menyebabkan remaja dihadapkan pada sejumlah masalah (masa strum 

dan drang). Permasalahan yang sering muncul pada masa remaja berkaitan dengan 

perubahan fisik yang terjadi sehingga dapat menimbulkan rasa kurang percaya diri. 

Dalam hal ini remaja putri awal cenderung merasa kurang percaya diri akan 



perubahan fisik yang mempengaruhi penampilan mereka. Hal ini didukung penelitian 

dari (Brook Sgunn dan Paikoff (1993), Stattin dan Mangungson (1990) dalam 

Santrock (1995, hal. 9), mengatakan bahwa kematangan yang lebih awal 

meningkatkan anak perempuan atas sejumlah masalah. Remaja putri awal cenderung 

merasa kurang percaya diri mengenai penampilan mereka. Dengan munculnya rasa 

kurang percaya diri dapat menyebabkan remaja putri awal merasa minder, kurang 

optimis dan enggan dalam pergaulan. 

Adanya hambatan dari lingkungan serta kurang pengertian dan dukungan dari 

kelurga terutama orang tua, membawa dampak yang kurang baik bagi rasa percaya 

diri anak. Anak akan merasa tidak didukung atau kurang percaya diri terhadap 

perubahannya yang terjadi padanya. 

Berbagai masalah, konflik yang dihadapi oleh remaja putri awal membutuhkan 

kehadiran orang tua dan orang dewasa yang mampu memahami dan memperlakukan 

secara bijaksana serta membantu mereka memecahkan masalahnya. Orang tua 

merupakan orang yang paling bertanggung jawab dalam mengembangkan eksistensi 

anak termasuk kebutuhan fisik dan psikis, sehingga anak dapat tumbuh dan 

berkembang ke arah yang matang dan harmonis. 

Sejalan dengan masalah di atas maka peran orang tua sangat dibutuhkan. 

Komunikasi antara remaja putri awal dan orang tua mempunyai peran besar bagi 

remaja putri awal dalam menghadapi permasalahan rasa kurang percaya diri 

kaitannya dengan perubahan fisik yang terjadi pada mereka yang berhubungan 

dengan cara berpakaian dan berdandan. 



Dalam hal ini ada hubungan antara komunikasi orang tua dan anak dengan rasa 

percaya diri remaja putri awal. Di mana hubungan yang terjalin melalui komunikasi 

orang tua dan anak membantu remaja putri awal dalam menghadapi berbagai masalah 

kaitannya dengan rasa percaya diri terhadap perubahan fisik yang terjadi pada diri 

mereka. Komunikasi yang terjalin antara orang tua dan anak dapat diwujudkan atas 

dasar keterbukaan, empati, dukungan, perasaan positif dan kesamaan. Diharapkan 

pula remaja putri awal mau terbuka kepada orang tua atas segala perubahan yang 

terjadi pada diri mereka. Keinginan untuk bercerita, terbuka dengan orang tua tidak 

terlepas dari suatu hubungan komunikasi yang efektif antara orang tua dan anak.  

Dengan demikian dapat dilihat bahwa peran suatu komunikasi antara orang tua 

dan anak yang diwujudkan dalam perilaku komunikasi atas dasar, keterbukaan, rasa 

percaya, pengertian, sikap positif serta kesamaan akan suatu pandangan positif remaja 

terhadap dirinya sendiri sehingga remaja akan merasa lebih percaya diri terhadap 

keadaan dirinya, dan mampu menemukan dirinya dan menetapkan hubungan dengan 

dunia sekitar dengan dilandasi rasa percaya diri. Dengan adanya hubungan antara 

orang tua dan anak melalui komunikasi yang terjalin diantara keduanya maka 

diharapkan akan membantu orang tua dalam menghadapi memecahkan permasalahan 

remaja putri awal kaitannya dengan rasa percaya diri. Remaja putri awal akan merasa 

diterima, dapat tumbuh dan berkembang ke arah yang lebih matang karena orang tua 

dapat membantu, memahami dan memberi pengertian kepada mereka terhadap 

masalah yang dihadapi terutama masalah percaya diri. Oleh karena itu dengan adanya 

komunikasi antara orang tua dan anak, remaja diharapkan lebih percaya diri di dalam 



menghadapi perubahan yang ada pada dirinya dan mampu menjadi dirinya sendiri 

yang lebih baik. 

 

E. Hipotesis 

Hipotesis yang penulis kemukakan dalam penelitian ini adalah ada hubungan 

antara komunikasi orang tua dan anak dengan rasa percaya diri remaja putri awal. 

Semakin tinggi komunikasi orang tua dan anak, maka akan semakin baik rasa percaya 

diri remaja putri awal. Demikian juga sebaliknya semakin rendah komunikasi orang 

tua dan anak, maka semakin buruk rasa percaya diri remaja putri awal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 Pada dasarnya penelitian adalah suatu metode untuk menemukan kebenaran. 

Usaha untuk  mencari kebenaran dilandasi untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam 

suatu penelitian selalu berdasarkan metode yang dapat dipertanggungjawabkan 

kebenarannya. Penelitian ilmiah juga merupakan penyelidikan yang sistematis, 

terkontrol, empiris dan kritis tentang berbagai hal dengan menggunakan teori-teori 

dan hipotesis-hipotesis tentang hubungan yang ada pada berbagai hal tersebut. 

 Menurut Kamus Webster’s New International sebagaimana dikutip oleh Nazir 

(1999, hal.14) mengartikan bahwa penelitian adalah penyelidikan yang hati-hati dan 

kritis dalam mencari fakta dan prinsip-prinsip, suatu penyelidikan yang amat cerdik 

untuk menetapkan sesuatu. Pendapat lain menurut Wody dikutip dari Nazir (1999, 

hal. 14) mengatakan bahwa penelitian adalah suatu proses pemberian definisi, dan 

redefinisi terhadap masalah, memformulasikan hipotesis atau jawaban sementara, 

membuat kesimpuan dan sekurang-kurangnya mengadakan pengujian yang hati-hati 

atas semua kesimpulan untuk menentukan apakah penelitian akan cocok dengan 

hipotesa. 

 Metode penelitian sebagaimana dikenal memberikan garis-garis yang cermat, 

syarat yang tepat, artinya pengetahuan yang dicapai dari suatu penelitian dapat 

mempunyai harga ilmiah yang tinggi (Hadi, 2002, hal. 4). Penggunaan metode 

penelitian harus tepat dan mengarah pada tujuan penelitian, serta dapat 



dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Sejalan dengan hal tersebut maka pada bab ini 

akan dibahas mengenai hal-hal sebagai berikut: 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

korelasional. Penelitian korelasional adalah penelitian yang bertujuan untuk 

menemukan ada dan tidaknya hubungan antara dua variabel. Dalam hal ini 

menggambarkan hubungan antara komunikasi orang tua dan anak dengan rasa 

percaya diri remaja putri awal. 

 

B. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif yang 

mempunyai tata cara yang pengambilan keputusan interprestasi data dan kesimpulan 

berdasarkan angka-angka yang diperoleh dari hasil analisis statistik. 

 

C. Variabel Penelitian 

Menurut Arikunto (1997, hal. 99) “Variabel adalah objek penelitian, atau apa 

yang menjadi titik perhatian suatu penelitian”. Istilah lain variabel adalah konsep 

yang mempunyai bermacam-macam nilai. Berdasarkan pendapat Azwar (2000, hal. 

59) variabel merupakan konsep mengenai atribut atau sifat yang terdapat pada subjek 

penelitian yang dapat bervariasi secara kuantitatif maupun kualitatif. 



Berdasarkan pada definisi di atas dapat disimpulkan bahwa variabel 

merupakan objek yang bervariasi dan dapat dijadikan sebagai titik perhatian suatu 

penelitian. 

Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Variabel bebas  :  Komunikasi orang tua dan anak. 

b. Variabel terikat :  Rasa percaya diri remaja putri awal. 

 

1. Identifikasi Variabel 

Dari judul penelitian ini “Hubungan Antara Komunikasi Orang Tua dan Anak 

Dengan Rasa Percaya Diri Remaja Putri Awal. Maka variabel penelitian dalam 

penelitian ini adalah variabel bebas dan variabel terikat. 

a. Variabel bebas yaitu variabel yang diasumsikan menjadi penyebab munculnya 

variabel lain. Dalam penelitian ini variabel bebas (x) adalah komunikasi orang 

tua dan anak. 

b. Variabel terikat yaitu variabel yang kemunculannya disebabkan oleh variabel 

bebas. Dalam penelitian ini variabel tergantung (y) adalah rasa percaya diri 

remaja putri awal. 

 

2. Hubungan Antara Variabel 

Hubungan antar variabel yaitu antara variabel x dan variabel y terjadi 

hubungan sebab akibat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah komunikasi orang 

tua dan anak. Variabel terima dalam penelitian ini adalah rasa percaya diri remaja 

putri awal. 



Hubungan antar variabel x dan variabel y terdapat pada gambar 1.1. sebagai 

berikut: 

 

 

Gambar 3.1 
G. Hubungan antara variabel 

Apabila diperkirakan ada hubungan maka akan terjadi hubungan positif yaitu 

dengan adanya komunikasi antara orang tua dan anak (x) maka akan meningkatkan 

rasa percaya diri remaja putri awal (y). 

 

3. Definisi Operasional 

Definisi operasional variabel penelitian adalah batasan atau spesifikasi dari 

variabel-variabel penelitian yang secara konkret berhubungan dengan realitas yang 

akan diukur dan merupakan manifestasi dari hal-hal yang akan diamati peneliti 

berdasarkan sifat yang didefinisikan dan diamati sehingga terbuka untuk diuji 

kembali oleh orang atau peneliti lain. 

Adapun batasan atau definisi operasional variabel yang diteliti adalah: 

a. Komunikasi orang tua dan anak 

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah komunikasi orang 

tua dan anak, yaitu proses pengiriman pesan-pesan antar individu dalam satu keluarga 

dimana orang tua bertanggung jawab dalam mendidik anak, dengan efek umpan balik 

secara langsung. 

Komunikasi orang 
tua dan anak 

Rasa percaya diri 
remaja putri awal 



Semakin tinggi intensitas  skor komunikasi orang tua dan anak yang diperoleh 

dari skala komunikasi orang tua dan anak, maka semakin tinggi  

tingkat komunikasi orang tua dan anak, sebaliknya semakin rendah skor komunikasi 

orang tua dan anak yang diperoleh maka semakin rendah komunikasi orang tua dan 

anak. 

b. Rasa Percaya Diri 

Ciri-ciri individu yang memiliki kepercayaan diri adalah: memiliki 

kompetensi / kemampuan diri, berfikir positif, yaitu menyadari dan mengetahui 

bahwa dirinya memiliki kekuatan untuk mengatasi rintangan, mandiri, sikap tidak 

bergantung pada orang lain dan melakukan sesuatu yang berdasarkan kemampuan 

yang dimiliki, optimis, yaitu selalu memandang masa depan dengan harapan yang 

baik, berani menerima dan menghadapi penolakan orang lain, berani menjadi diri 

sendiri, bersikap tenang, yaitu tidak cemas atau gugup dalam menghadapi situasi 

tertentu, mampu bersosialisasi dengan orang lain.  

Semakin tinggi skor yang diperoleh dari skala rasa percaya diri, maka semakin 

tinggi tingkat rasa percaya diri remaja putri awal., sebaliknya semakin rendah skor 

rasa percaya diri yang diperoleh maka semakin rendah rasa percaya diri remaja putri 

awal. 

 

D. Subjek Penelitian 

1. Populasi 

Hadi (2000, hal. 270) mengatakan bahwa populasi merupakan sejumlah 

individu yang paling sedikit mempunyai suatu ciri yang sama dengan untuk 



menentukan sampel terlebih dahulu harus menentukan luas dan sifat populasi juga 

memberi batasan yang tegas. 

Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah remaja putri dengan 

karakteristik sebagai berikut: 

a. Remaja putri berusia 12 – 14 tahun. 

b. Tinggal bersama orang tua. 

c. Bersekolah di SMP Negeri 3 Salatiga 

Populasi yang dijadikan objek dari penelitian ini adalah remaja putri berusia 

12-14 tahun, tinggal bersama orang tua dan bersekolah di SMP Negeri 3 Salatiga 

dengan jumlah 100 siswi. Pada penelitian ini mengambil populasi dengan 

karakteristik tersebut dikarenakan pada usia remaja putri awal (12-14 tahun) banyak 

terjadi perubahan fisik yang menyebabkan kurangnya rasa percaya diri. Hal lain 

karena sebagian besar siswi SMP Negeri 3 Salatiga tinggal bersama orang tua maka 

apakah dengan tinggal bersama orang tua terjalin komunikasi antara orang tua dan 

anak sehingga mampu membantu anak dalam mengatasi masalah kaitannya dengan 

rasa percaya diri. 

2. Sampel 

Penelitian ini tidak menggunakan seluruh populasi dari penelitian, tapi 

menggunakan sampel. Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti 

(Arikunto : 2002, hal. 109). Sampel merupakan subjek yang dilibatkan secara 

langsung dalam penelitian sesungguhnya dan menjadi wakil dari populasi. Sampel 

dalam penelitian ini berdasarkan ciri- ciri populasi dengan jumlah 50 siswi. 

3. Metode Pengambilan Sampel 



Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel Purposive sample, 

atau sampel bertujuan. Pengambilan sampel berdasarkan ciri-ciri atau sifat-sifat yang 

dipandang mempunyai hubungan yang erat dengan ciri-ciri yang sudah diketahui 

sebelumnya (Arikunto:2002, hal. 127). Purposive sampling adalah suatu teknik yang 

digunakan untuk memilih sekelompok subjek berdasarkan ciri-ciri satu sifat-sifat 

populasi yang sudah diketahui sebelumnya (Hadi, 2002, hal. 82). Penelitian ini tidak 

mengambil semua populasi, yang diambil sebagai sampel adalah siswi yang tinggal 

bersama orang tua dengn jumlah 50 siswi. 

 

E. Metode dan Instrumen Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan adalah penelitian ini adalah skala psikologi. Adapun 

alasan peneliti menggunakan skala psikologi sebagai berikut: 

1. Data yang diungkap berupa konstrak atau konsep psikologi yang menggambarkan 

aspek individu. 

2. Pertanyaan dan pernyataan sebagai stimulus tertuju pada indikator perilaku guna 

memancing jawaban yang merupakan refleksi dari keadaan diri subjek yang tidak 

disadari oleh responden yang bersangkutan. 

3. Responden tidak menyadari arah jawaban yang dikehendaki dan kesimpulan apa 

yang sesungguhnya diungkap oleh pertanyaan atau pernyataan tersebut (Azwar, 

2002, hal. 5-7). 

Untuk mengatasi kelemahan skala psikologi tersebut maka dilakukan langkah-

langkah sebagai berikut: 



1. Melakukan identifikasi kawasan ukur yaitu memilih suatu definisi dan mengenali 

teori yang mendasari konstrak psikologis yang hendak diukur. 

2. Membuka kawasan ukur berdasarkan konstrak yang didefinisikan oleh teori-teori 

yang berkaitan dengan penelitian. 

3. Merumuskan indikator-indikator perilaku. 

4. Menentukan format stimulus yang hendak digunakan yang berkaitan dengan 

penskalaan dan penentuan skor. 

5. Membuat blue-print yang kemudian digunakan untuk menyusun aitem. 

6. Melakukan review yaitu memeriksa ulang aitem yang telah ditulis. 

7. Melakukan uji coba aitem atau skala psikologi kepada responden. 

8. Menganalisis aitem yang telah diujicobakan. 

9. Melakukan seleksi aitem. 

10. Melakukan pengujian reliabilitas. 

11. Menampilkan format skala yang menarik namun memudahkan bagi responden 

untuk membaca dan menjawabnya serta dilengkapi dengan petunjuk pengerjaan 

(Azwar, 2002, hal. 10-15). 

Peneliti menyadari bahwa banyak kelemahan dari skala psikologi, karena 

kurang menjamin kebenaran jawaban dari responden. Jawaban responden mungkin 

hanya sekedar pengakuan saja dan tidak benar-benar terjadi dalam kehidupan nyata. 

Namun peneliti berusaha menekankan semaksimal mungkin kelemahan instrumen 

tersebut dengan membuat variasi jawaban dalam soal instrumen penelitian. 

Responden memilih alternatif jawaban yang telah disediakan sesuai dengan pendapat 

dan apa yang terjadi pada responden. 



Adapun skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Skala komunikasi orang tua dan anak 

Skala ini digunakan untuk mengungkap komunikasi orang tua dan anak. 

Dalam angket ini terdapat dua jenis aitem yaitu aitem favorabel dan aitem un 

favorabel. 

Tabel 3.1. 
Kriteria dan Nilai Alternatif Jawaban Skala Komunikasi Orang tua dan Anak 

H. No Kriteria Pernyataan 
favorabel Pernyataan unfavorabel 

1. Sangat sering 4 1 
2. Sering 3 2 
3. Jarang 2 3 
4. Tidak pernah 1 4 

Item favorabel nilai tertinggi jawaban sangat sering: 4, sering: 3, jarang: 2, 

tidak pernah: 1. Sebaliknya aitem un favorabel nilai tertinggi jawaban sangat sering: 

1, sering: 2, jarang: 3, tidak pernah : 4 

2. Skala Rasa Percaya Diri Remaja Putri Awal 

Yang diungkap adalah rasa percaya diri dengan menggunakan skala rasa 

percaya diri. dalam skala ini tidak dapat 2 aitem yaitu favorabel dan un favorabel. 

Tabel 3.2. 
Kriteria dan Nilai Alternatif Jawaban Skala Rasa Percaya Diri 

I. No Kriteria Pernyataan 
favorabel 

Pernyataan 
unfavorabel 

1. Sangat sesuai 4 1 
2. Sesuai 3 2 
3. Tidak sesuai 2 3 
4. Sangat tidak sesuai 1 4 

Item favorabel nilai tertinggi ada pada jawaban sangat sesuai: 4, sesuai: 3, 

tidak sesuai: 2, sangat tidak sesuai: 1. Sebaliknya aitem un favorabel nilai tertinggi 

jawaban sangat sesuai: 1, sesuai: 2, tidak sesuai: 3, sangat tidak sesuai: 4. 



Alat ukur yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

a. Skala Komunikasi Orang Tua dan Anak 

Skala ini mengukur mengenai tingkatan komunikasi antara orang tua dan 

anak. Tingkatan komunikasi antara orang tua dan anak diukur menggunakan skala 

yang disusun berdasarkan pengembangan pribadi ciri-ciri komunikasi orang tua. 

Skala ini menggunakan sistem penilaian yang bergerak dari angka yang menunjukkan 

sangat sering (4), sering (3), jarang (2), tidak pernah (1). Pernyataan ini berlaku untuk 

pertanyaan / pernyataan favorabel sedangkan pertanyaan / pernyataan un favorabel 

berlaku sebaliknya. 

b. Skala Rasa Percaya Diri Remaja Putri Awal 

Skala ini mengungkap mengenai tingkat rasa percaya diri remaja putri awal 

yang diukur menggunakan skala psikologi yang disusun berdasarkan pengembangan 

pribadi dari ciri-ciri orang yang percaya diri. Skala ini menggunakan sistem penilaian 

yang bergerak dari angka yang menunjukkan sangat sesuai (4), sesuai (3), tidak 

sesuai (2), sangat tidak sesuai (1). Pernyataan ini berlaku untuk pertanyaan / 

pertanyaan favorabel, sedangkan pertanyaan atau pernyataan un favorabel berlaku 

sebaliknya. 

Langkah-langkah Penyusunan Instrumen 

Langkah-langkah yang dilakukan peneliti dalam membuat instrumen pada 

penelitiaan ini dengan cara: 

1. Menyusun Lay Out Instrumen 



Pengembangan instrumen penelitian dilakukan dengan cara menentukan 

terlebih dahulu variabel penelitian untuk kemudian dijabarkan dalam sub-sub 

variabel, kemudian sub-sub variabel tersebut dijabarkan lagi menjadi diskriptor yang 

mengacu pada indikator yang selanjutnya disusun menjadi sebuah aitem. 

2. Karakteristik jawaban yang dikehendaki 

Jawaban untuk masing-masing butir aitem dibuat skalanya menurut rangkaian 

kesatuan (kontinum) yang terdiri dari empat poin dengan memberikan skor tertentu. 

3. Menyusun Format 

Format skala rasa percaya diri angket komunikasi disusun secara jelas untuk 

memudahkan responden dalam mengisi skala dan tidak menimbulkan kesan menguji 

responden. Adapun format skala terdiri dari: 

a. Kata pengantar 

Kata pengantar berisi penjelasan peneliti yang diinginkan pada 

responden. Isi kata pengantar secara garis besar adalah: latar belakang 

penyebaran skala, tujuan penelitian, kerahasiaan data yang akan diberikan 

responden, memotivasi kepada responden agar menjawab dengan keadaan 

responden dan ucapan terima kasih atas bantuan responden. 

b. Identitas 

Bagian isi berisi tentang identitas responden yaitu terdiri nama (inisial) 

responden, usia, tempat kerja. 

c. Petunjuk pengerjaan 

Bagian ini berisi tentang cara mengerjakan instrumen penelitian. 

 



 

d. Butir-butir instrumen 

Butir instrumen penyataan untuk skala komunikasi orang tua dan anak 

terdiri atas 48 pernyataan, dan skala rasa percaya diri terdiri atas 60 pernyataan. 

 

F. Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur 

Setiap penelitian selalu mengharapkan hasil yang objektif, artinya penelitian 

tersebut dapat mencerminkan masalah yang diteliti. Oleh karena itu diperlukan alat 

ukur yang valid dan realibel. Alat ukur yang bersifat valid dan reliabel diperoleh 

dengan cara melakukan try out (uji coba) pada instrumen yang akan digunakan untuk 

mengambil data dengan tujuan agar skala psikologi tersebut dapat diketahui apakah 

skala yang digunakan sudah valid dan reliabel atau belum. 

1. Validitas Alat Ukur 

“Suatu alat ukur dapat dikatakan valid apabila alat ukur tersebut mampu 

menjalankan fungsi ukurnya atau mengukur apa yang seharusnya diukur. Dengan 

kata lain validitas menunjukkan pada sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu 

alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya” (Azwar, 2000, hal. 5). 

Validitas yang akan diuji dalam penelitian ini adalah validitas konstrak suatu 

alat ukur dikatakan valid apabila telah cocok dengan konstruksi teoritis yang menjadi 

dasar penyusunannya. Pengujian validitas alat ukur ini dilakukan dengan cara 

mengkorelasikan skor tiap aitem dengan skor totalnya. Oleh karena itu untuk 

mendapatkan koefisien korelasi antar skor aitem dengan skor total digunakan teknik 

korelasi product moment dari pearson. Teknik uji validitas yang digunakan dalam 



penelitian ini yaitu mengkorelasikan antara variabel X dan variabel Y dengan rumus 

korelasi sebagai berikut: 

rxy = 
( ) ( ){ } ( ) ( ){ }2222
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keterangan: 

rxy :  Koefisien korelasi antara X dan Y 

∑ y :  Jumlah skor total 

∑ x :  Jumlah skor butir, masing-masing item 

∑ xy :  Jumlah perkalian skor total dengan skor butir 

N :  Jumlah responden 

∑ y2 :  Jumlah kuadrat total 

∑ x2 :  Jumlah kuadrat butir 

 

2. Reliabilitas alat ukur 

Reliabilitas menunjuk pada sejauhmana hasil penelitian tetap konsisten, bila 

dilakukan pengukuran kembali terhadap gejala yang sama dengan alat ukur yang 

sama (Azwar, 2001, hal. 5). Sedangkan untuk mengukur reliabilitas angket yang 

digunakan tehnik formula Alpha Cronbach, dengan rumus sebagai berikut: 

Q = ⎟⎟
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Keterangan: 

Q :  Koefisien reliabilitas alpha 

K :  Jumlah butir soal 



S2x :  Varians butir soal 

S2 tot :  Varians total 

 

G. Hasil Uji Coba Instrumen 

1. Pelaksanaan Uji coba Instrumen 

Tujuan dari uji coba instrumen adalah untuk menguji validitas dan reliabilitas 

skala dan sebagai persyaratan untuk memperoleh alat ukur yang memiliki validitas 

dan reliabilitas yang tinggi. Sehingga pengukuran dengan alat ukur tersebut dapat 

dipercaya. 

Penelitian ini menggunakan skala psikologi yang berupa skala komunikasi 

orang tua dan anak dan skala rasa percaya diri. 

a. Skala Komunikasi Orang tua dan Anak 

Komunikasi orang tua dan anak dalam penelitian ini diungkap dengan 

menggunakan skala komunikasi yang dikembangkan dari ciri-ciri komunikasi yang 

dikemukakan oleh Kumar (dalam Widjaya1987, hal. 39), yaitu keterbukaan, empati, 

dukungan, perasaan positif, kesamaan. 

Jumlah skala komunikasi orang tua dan anak terdiri dari 48 butir, terdiri dari 

26 item favorabel dan 22 item unfavorabel. Skala ini terdiri dari empat alternatif 

jawaban yaitu, sangat sering (SS), sering (S), jarang, (J), tidak pernah (TP). Penilaian 

item favorabel bergerak dari skor 4 menunjukkan sangat sering (SS), 3 sering (S), 2 

jarang (J), 1 tidak pernah (TP), sedangkan untuk item unfavorabel bergerak dari 1 

menunjukkan sangat sering (SS), 2 sering (S), 3 jarang (J), 4 tidak pernah (TP). Tabel 



dapat dilihat dalam tabel 3.1. Penyebaran item pernyataan sebelum uji coba terdapat 

dalam tabel 3.3. 

Tabel 3.3. 

Penyebaran Butir Skala Komunikasi Orang Tua dan Anak 

Jumlah Item J. Variab

el 
K. Indikator 

Favorabel Jumlah Unfavorable Jumlah

1. 
eterbukaan 

1,2,6,7,9 5 3,4,5,8,10 5 

2. 
mpati 

11,13,14,15,19 5 12,16,17,18,20 5 

3. 
ukungan 

21,23,25,26,28,29 6 22,24,27,30 4 

4. 
erasaan positif 

31,32,34,36,38 5 33,35,37,39 4 

5. 
esaamaan 

40,42,43,46,47 5 41,44,45,48 4 

Komunikasi 
orang tua 
dan anak 

 L. Jumlah 26  22 

 

b. Skala Rasa Percaya Diri 

Skala rasa percaya diri disusun dari ciri-ciri individu yang mempunyai rasa 

percaya diri yaitu memiliki kemampuan diri, berfikir positif, mandiri, optimis, berani, 

bersikap tenang, mampu bersosialisasi dengan orang lain. 

Jumlah skala rasa percaya diri terdiri dari 60 butir terdiri dari 30 item 

favorabel dan 30 item unfavorabel. Skala ini terdiri dari empat alternatif jawaban 

yaitu sangat sesuai (SS), sesuai (S), tidak sesuai (TS), sangat tidak sesuai (STS). 

Penilaian item favorabel bergerak dari skor 4 menunjukkan sangat sesuai (SS), 3 



sesuai (S), 2 tidak sesuai (TS), 1 sangat tidak sesuai (STS). Sedang item unfavorabel 

bergerak dari 1 menunjukkan sangat sesuai (SS), 2 sesuai (S), 3 tidak sesuai (TS), 4 

sangat tidak sesuai (STS). Penyebaran item pernyataan sebelum uji coba terdapat 

dalam tabel 3.4. 

Tabel 3.4. 
Penyebaran Butir Skala Rasa Percaya Diri Remaja Putri Awal 

Jumlah Item M. Variab

el 
N. Indikator 

Favorabel Jumlah Unfavorabl
e Jumlah

1. Memiliki 
kompoetensi 
(kemampuan 
diri) 

1,2 2 3,4,5,6 4 

2. Berpikir positif 7,8,11,13,14,1
5 

6 9,10,12,16 4 

3. Mandiri 17,18,20,21 4 19,22,23,24 4 

4. Optimis 26,29,30 3 25,27,28,31,
32 

5 

5. Berani 33,34,37,38,41
,42 

6 35,36,39,40,
43 

5 

6. Bersikap 
tenang 

O. 44,45,46,4

9,50 

5 47,48,51,52 4 

7. Mampu 
bersosialisasi 
dengan orang 
lain 

P. 53,54,57,5

8 

4 55,56,59,60 4 

Rasa 
percaya diri 

 Q. Jumlah 30  30 

 

2. Hasil Uji Coba Instrumen 



Uji coba ini dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 2006 dengan 35 responden. 

Berikut ini adalah hasil dari uji coba instrumen tersebut. 

1. Validitas 

Uji coba skala komunikasi orang tua dan anak dengan jumlah item 48, setelah 

dilakukan penghitungan (cara penghitungan dan hasil penghitungan secara 

keseluruhan lihat lampiran) diperoleh item yang tidak valid 7 item. Item-item yang 

tidak valid tersebut adalah item pada nomor 5,9,16,27,31,45,48. Item-item yang tidak 

valid tersebut akan dihilangkan karena item valid yang berjumlah 41 item sudah 

mewakili semua indikator dari skala komunikasi orang tua dan anak. 

Tabel 3.5. 
Penyebaran Butir Skala Komunikasi Orang tua dan Anak Setelah Uji Coba 

Nomor Butir No Aspek Favorabel Unfavorabel Jumlah 

1. Keterbukaan 1,2,6,7 3,4,8,10 8 
2. Empati 11,14,15,19 12,17,18,20 9 
3. Dukungan 21,23,25,26,28,29 22,24,30 9 
4. Perasaan positif 32,34,36,38 33,35,37,39 8 
5. Kesamaan 40,42,43,46,47 41,44 7 
  24 17 41 

 

Uji coba skala rasa percaya diri remaja putri awal dengan jumlah 60 item, 

setelah dilakukan penghitungan, (cara penghitungan dan hasil penghitungan secara 

keseluruhan lihat lampiran) diperoleh item yang tidak valid 10 item. Item-item yang 

tidak valid tersebut adalah item pada nomor 13,15,19,20,23,24,50,51,53,60. Item-

item yang tidak valid tersebut akan dihilangkan karena item valid yang berjumlah 50 

item sudah mewakili semua indikator dari skala rasa percaya diri. 

 



Tabel 3.6. 
Penyebaran Butir Skala Rasa Percaya Diri Setelah Uji Coba 

Nomor Butir 
No Aspek 

Favorabel Unfavorabel 
Jumlah 

1. Memiliki kemampuan 
diri 

1,2 3,4,5,6 6 

2. Berpikir positif 7,8,11,12,14 9,10,16 8 
3. Mandiri 17,18,21 21,22 5 
4. Optimis 26,29,30 25,27,28,31,32 8 
5. Berani 33,34,37,38,41,42 35,36,39,40,43 11 
6. Bersikap tenang 44,45,46,49 47,48 6 
7. Mampu bersosialisasi 53,54,57,58 56,59 6 
  26 24 50 

 

2. Reliabilitas 

Dari uji coba skala komunikasi antara orang tua dan anak dengan jumlah item 

48 diperoleh hasil r11 = 0,883 (perhitungan lihat pada lampiran). Karena r11 > r tabel, 

dengan N = 35 dan Ts = 5 % yaitu 0,883 ≥  0,334 maka dengan demikian skala 

komunikasi antara orang tua dan anak dinyatakan reliabel. 

Dari uji coba skala rasa percaya diri dengan jumlah item 60 diperoleh hasil r11 

= 0,906 (perhitungan lihat pada lampiran). Karena r11 > r tabel, dengan N = 35 dan Ts 

= 5 % yaitu 0,906 ≥  0,334 maka dengan demikian skala rasa percaya diri dinyatakan 

reliabel. 

 

G. Metode Analisis Data 

Analisis data dilakukan untuk menguji hipotesis dalam rangka menentukan 

kesimpulan untuk mencapai tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui hubungan antara komunikasi orang tua dan anak dengan rasa percaya diri 

remaja putri awal pada siswi putri SMP Negeri 3 Salatiga. 



Analisis data penelitian ini dilakukan melalu uji secara kuantitatif dengan 

menggunakan metode statistik. Hal ini dilakukan untuk menyajikan data ke dalam 

bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterprestasikan. Metode statistik digunakan 

untuk mengumpulkan data, menyajikan dan menganalisa serta memberi kesimpulan. 

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah korelasi product moment, 

karena dalam penelitian ini adalah 2 variabel yang mana kedua variabel ini datanya 

bersifat interval dan dengan tehnik ini ingin diketahui apakah ada hubungan antara 

variabel komunikasi orang tua dan anak dengan variabel rasa percaya diri remaja 

putri awal. 

Adapun asumsi dari korelasi product moment ini adalah: 

1. Distribusi nilai dari variabel-variabel yang sedang diteliti membentuk distribusi 

normal atau setidak-tidaknya mendekati normal. 

2. Dua variabel yang dihubungkan adalah variabel kontinum yang setidak-tidaknya 

bersifat interval. 

3. Hubungan antara variabel terikat dan variabel bebas bersifat rekta linear 

(membentuk garis lurus). 

Adapun rumus product moment adalah: 

rxy = 
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keterangan: 

rxy :  Koefisien korelasi antara X dan Y 

∑ y :  Jumlah skor total 

∑ x :  Jumlah skor butir, masing-masing item 

∑ xy :  Jumlah perkalian skor total dengan skor butir 



N :  Jumlah responden 

∑ y2 :  Jumlah kuadrat total 

∑ x2 :  Jumlah kuadrat butir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 Suatu penelitian diharapkan akan memperoleh hasil sesuai dengan tujuan yang 

ditetapkan dalam penelitian. Yang dimaksud hasil penelitian adalah data dari 

instrumen tertentu, kemudian dianalisis dengan tehnik dan metode yang telah 

ditentukan. Pada bab ini disajikan beberapa hal yang kaitannya dengan proses, hasil 

dan pembahasan penelitian yang disajikan sebagai berikut: a) Persiapan penelitian, b) 

pelaksanaan penelitian, c) prosedur pengumpulan data, d) pelaksanaan skoring, e) 

diskripsi hasil penelitian, f) pembahasan. 

 

A. Persiapan Penelitian 

1. Persiapan Penelitian 

Salah satu prosedur yang harus dipenuhi untuk suatu penelitian adalah 

mendapatkan ijin dari pihak-pihak terkait. Sehubungan dengan hal itu, maka sebelum 

melaksanakan penelitian, peneliti mengajukan surat ijin penelitian melalui Dekan 

Fakultas Ilmu Pendidikan kepada Kepala SMP Negeri 3 Salatiga. Setelah 

mendapatkan ijin dari Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan dengan nomor 

419/J40.1.1/PR/2006, peneliti menyerahkan surat tersebut kepada Kepala SMP 

Negeri 3 Salatiga pada tanggal 15 Juni 2006, maka peneliti dapat melakukan 

penelitian di SMP Negeri 3 Salatiga. 

 



2. Penentuan Sampel 

Sampel yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah siswi kelas 1 SMP Negeri 

3 Salatiga. Tahun 2006 / 2007 yang dipilih berdasarkan tehnik purposive sampling 

atau sampel bertujuan. Pengambilan sampel berdasarkan ciri atau sifat yang 

dipandang mempunyai hubungan yang erat dengan ciri yang sudah diketahui 

sebelumnya. Purposive sampling adalah suatu tehnik yang digunakan untuk memilik 

sekelompok subyek berdasarkan sifat atau ciri populasi yang sudah diketahui 

sebelumnya. Penelitian ini tidak mengambil semua populasi yang diambil sebagai 

sampel adalah dengan karakteristik sebagai berikut siswi kelas 1 SMP Negeri 3 

Salatiga, tinggal bersama orang tua, berusia 12-14 tahun. Dari sejumlah karakteristik 

yang telah ditentukan, diperoleh sampel dengan ukuran sampel (N) = 50 siswi. 

 
B. Pelaksanaan Penelitian  

Pengambilan data penelitian berlangsung pada tanggal 15 Juni 2006 – 1 Juli 

2006. Dalam pengambilan data ini peneliti menggunakan jam pelajaran bimbingan 

dan konseling dan dalam pelaksanaan penelitian, peneliti dibantu oleh guru 

bimbingan dan konseling. Di mana sebelumnya peneliti sudah mendapatkan 

informasi subjek yang tergolong tinggal bersama orang tua. 

 
C. Prosedur Pengumpulan Data 

Pelaksanaan pengumpulan data melalui metode kuesioner berbentuk skala 

yang dalam hal ini ada dua skala yang digunakan yaitu skala komunikasi orang tua 

dan anak dengan skala rasa percaya diri. 



Subjek penelitian berjumlah 50 siswi dari siswi kelas 1 yang telah dipilih berdasarkan 

karakteristik yang telah ditentukan. Dari 50 siswi tersebut adalah siswi yang berusia 

12-14 tahun, tinggal bersama orang tua. Deskripsi secara lengkap dapat dilihat pada 

tabel 4.1. 

Tabel 4.1. 
Deskripsi Subjek Penelitian 

Aspek Keterangan Jumlah 
Subjek Siswi kelas 1 50 
Jenis kelamin Perempuan 50 
Tinggal bersama orang tua   50 
Usia 12 27 
 13 20 
 14 3 

 

D. Pelaksanaan skoring 

Setelah data terkumpul maka langkah selanjutnya dilakukan skoring untuk 

keperluan analisis data. Skoring item skala komunikasi orang tua dan anak dan rasa 

percaya diri bergerak dari angka satu sampai empat. Pemberian skor dilakukan 

didasarkan jawaban subjek dan sifat dari item favorable atau un favorable. Nilai 

tertinggi masing-masing item skala adalah empat dan terendah adalah satu, kemudian 

peneliti menghitung dan menganalisis skor item dari skala komunikasi dan rasa 

percaya diri. 

 

E. Deskripsi Hasil Penelitian 

1. Deskripsi Komunikasi Orang tua dan Anak 

Jumlah subyek dalam penelitian ini sebanyak 50 siswi, dengan jumlah item 

untuk mengungkap komunikasi orang tua dan anak pada siswi SMP Negeri 3 Salatiga 



adalah sebanyak 41 item. Pada skala komunikasi orang tua dan anak kategori 

diperoleh dengan menentukan empat bagian batasannya. Skala komunikasi orang tua 

dan anak terdiri dari 41 item pertanyaan, dengan skor minimal 1 dan skor maksimal 

4, jumlah skor minimalnya adalah 41 x 1 sama dengan 41 dan jumlah skor 

maksimalnya 41 x 4 sama dengan 164 dengan jarak sebaran 164 – 41 sama dengan 

123. Setiap satuan deviasi standarnya dengan demikian bernilai 123: 6 = 20,5 dengan 

mean teoritis sebesar 41 x 2,5 = 102,5. Sehingga skala penilaian pada hasil penelitian 

diperoleh melalui langkah sebagai berikut: 

Range = data maksimkal – data minimkal 

Data maksimal = 41 x 4  = 164 

Data minimal = 41 x 1  =   41 

Range   = 164 – 41 = 123 

SD hipotetik = skor tertinggi – skor terendah 
     6 

5,20
6

41164
=

−  

Mean teoritik (μ ) = 41 x 2,5 

    = 102,5 

Komunikasi orang tua dan anak pada SMP Negeri 3 Salatiga termasuk dalam 

kategori baik. Lebih jelasnya dapat dilihat dari analisis deskriptif berikut: 

Tabel 4.2. 
Gambaran Umum Komunikasi Orang tua dan Anak pada SMP Negeri 3 

Salatiga 
Interval Interval Kriteria F % 

X < μ - 1σ  X < 82 Rendah 2 4 
μ - 1 σ ≤ xμ +1σ 82 ≤  x ≤  123  Sedang 18 36 



X >μ + 1 σ   123 < X Tinggi 30 60 
 Total  50 100 

Terlihat pada tabel di atas, sebanyak 30 responden atau 60 % terlihat adanya 

komunikasi yang tinggi antara orang tua dan anak, 18 responden atau      36 % terlihat 

adanya komunikasi yang sedang dan sisa 2 responden atau  4 % terlihat komunikasi 

yang rendah antara orang dan anak. Dari data di atas tidak ada seorangpun responden 

yang terlihat adanya komunikasi yang tidak baik antara orang tua dan anak. Hal ini 

menunjukkan bahwa sebagian besar responden dapat membina atau adanya 

komunikasi orang tua dan anak yang tinggi. 

Berikut ini merupakan penjelasan dari tiap-tiap indikator skala komunikasi 

orang tua dan anak. 

a. Keterbukaan 

Keterbukaan dalam berkomunikasi yang diperoleh menurut persepsi 

responden dapat dilihat dari deskriptif persentase berikut: 

Tabel 4.3. 
Gambaran Umum Keterbukaan dalam Komunikasi Orang tua dan 

Anak pada siswi SMP Negeri 3 Salatiga 
Interval Interval Kriteria F % 

X < μ - 1σ  X < 16 Rendah 3 6 
μ - 1 σ ≤ xμ +1σ 16 ≤  x ≤  24  Sedang 24 48 

X >μ + 1 σ   24 < X Tinggi 23 46 
 Total  50 100 

Sumber : data primer yang diolah 

Tabel di atas, sebanyak 24 responden atau 48 % adanya keterbukaan yang 

sedang, 23 responden atau 46 % adanya keterbukaan yang tinggi dan sisanya 3 

responden atau 6 % adanya keterbukaan yang rendah. Dari data ini menunjukkan 



bahwa di SMP Negeri 3 Salatiga, siswi SMP Negeri 3 Salatiga adanya keterbukaan 

yang baik dalam membina komunikasi dengan orang tua. 

 

b. Empati 

Adanya empati dalam komunikasi antara orang tua dan anak pada SMP N 3 

Salatiga dapat dilihat dari deskriptif presentase berikut: 

Tabel 4.4. 
Gambaran Umum Empati dalam Komunikasi Orang tua dan Anak 

pada siswi SMP Negeri 3 Salatiga 
Interval Interval Kriteria F % 

X < μ - 1σ  X < 18 Rendah 2 4 
μ - 1 σ ≤ xμ +1σ 18 ≤  x ≤  27  Sedang 24 48 

X >μ + 1 σ   27 < X Tinggi 24 48 
 Total  50 100 

Sumber : data primer yang diolah 

Dari tabel di atas, sebanyak 24 responden atau 48 % adanya empati yang 

sedang dalam komunikasi orang tua dan anak. 24 responden atau 48 % adanya empati 

yang tinggi dalam berkomunikasi orang tua dan anak. Sedangkan 2 responden atau 4 

% adanya empati yang rendah dalam berkomunikasi orang tua dan anak. Dari data ini 

menunjukkan bahwa di SMP Negeri 3 Salatiga, siswi SMP Negeri 3 Salatiga adanya 

rasa empati yang baik dalam membina komunikasi antara orang tua dan anak. 

c. Dukungan 

Dalam komunikasi antara orang tua dan anak terhadapat adanya dukungan 

yang baik, lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.5. 
Gambaran Umum Dukungan dalam Komunikasi antara Orang tua 

dan Anak SMP Negeri 3 Salatiga 
Interval Interval Kriteria F % 



X < μ - 1σ  X < 18 Rendah 6 12 
μ - 1 σ ≤ xμ +1σ 18 ≤  x ≤  27  Sedang 34 68 

X >μ + 1 σ   27 < X Tinggi 10 20 
 Total  50 100 

Sumber : data primer yang diolah 

Terlihat pada tabel di atas adanya responden sebanyak 34 atau 68 % mendapat 

dukungan yang sedang, 20 responden atau 40 % adanya dukungan yang tinggi, 6 

responden atau 12 % adanya dukungan yang rendah dan, namun berdasar tabel di atas 

bahwa pada SMP Negeri 3 Salatiga terdapat adanya dukungan sedang dalam 

komunikasi antara orang tua dan anak. 

d. Perasaan Positif 

Dalam membina komunikasi juga dilandasi dengan adanya perasaan positif. 

Pada SMP Negeri 3 Salatiga perasaan positif dalam komunikasi antara orang tua dan 

anak menunjukkan presentasi yang baik. Jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.6. 
Gambaran Umum Perasaan Positif dalam Komunikasi antara Orang 

tua dan Anak SMP Negeri 3 Salatiga 
Interval Interval Kriteria F % 

X < μ - 1σ  X < 16 Rendah 0 0 
μ - 1 σ ≤ xμ +1σ 16 ≤  x ≤  24  Sedang 21 42 

X >μ + 1 σ   24 < X Tinggi 29 58 
 Total  50 100 

Sumber : data primer yang diolah 

Terlihat pada tabel sebanyak 21 responden atau 42 % adanya perasaan positif 

yang sedang dalam membina komunikasi orang tua dan anak. 29 orang atau 58 % 

perasaan positif yang tinggi dalam komunikasi, dan tidak ada responden yang berada 

pada tingkat rendah. 

e. Kesamaan 



Dalam komunikasi orang tua dan anak juga terdapat adanya kesamaan pikiran 

antara orang tua dan anak. Pada komunikasi ini adanya kesamaan yang baik 

ditunjukkan pada tabel berikut ini. 

Tabel 4.7. 
Gambaran Umum Perasaan dalam Komunikasi Orang tua dan Anak 

SMP Negeri 3 Salatiga 
Interval Interval Kriteria F % 

X < μ - 1σ  X < 14 Rendah 3 6 
μ - 1 σ ≤ xμ +1σ 14 ≤  x ≤  21 Sedang 31 62 

X >μ + 1 σ   21 < X Tinggi 16 32 
 Total  50 100 

Sumber : data primer yang diolah 

Pada tabel di atas menunjukkan adanya 31 reponden atau 62 % yang memiliki 

kesamaan adanya kesamaan yang sedang, dan 16 responden atau 32 % menunjukkan 

kesamaan yang tinggi dalam komunikasi antara orang dan anak, dan hanya 3 

responden yang memiliki kesamaan yang rendah. 

2. Deskripsi Rasa Percaya Diri 

Jumlah subjek dalam penelitian ini sebanyak 50 siswi, dengan jumlah item 

untuk mengungkap rasa percaya diri pada siswi SMP Negeri 3 Salatiga adalah 50 

item. Rasa percaya diri remaja putri awal siswi SMP Negeri 3 Salatiga termasuk 

dalam kategori sedang. Pada skala rasa percaya diri kategori diperoleh dengan 

menentukan tiga bagian batasannya. Skala rasa percaya diri terdiri dari 50 item 

pertanyaan, dengan skor minimal 1 dan skor maksimal 4, jumlah skor minimalnya 

adalah 50 x 1 sama dengan 50 dan jumlah skor maksimalnya 50 x 4 sama dengan 200 

dengan jarak sebaran 200 – 50 sama dengan 150. Setiap satuan deviasi standarnya 

dengan demikian bernilai 150 : 6 = 25 dengan mean teoritis sebesar 50 x 2,5 = 125. 



Sehingga skala penilaian pada hasil penelitian diperoleh melalui langkah 

sebagai berikut: 

Range = data maksimkal – data minimkal 

Data maksimal = 50 x 4  = 200 

Data minimal = 50 x 1  =   50 

Range   = 200 – 50 = 150 

SD hipotetik = skor tertinggi – skor terendah 
     6 

= 25
6

50200
=

−  

Mean teoritik (μ ) = 50 x 2,5 

    = 125 

Lebih jelasnya dapat dilihat dari analisis deskriptif berikut: 

Tabel 4.8. 
Gambaran Umum Rasa Percaya Diri Remaja Putri Awal pada Siswi 

SMP Negeri 3 Salatiga 
Interval Interval Kriteria F % 

X < μ - 1σ  X < 100 Rendah 2 4 
μ - 1 σ ≤ xμ +1σ 100 ≤  x ≤  150 Sedang 25 50 

X >μ + 1 σ   150 < X Tinggi 23 46 
 Total  50 100 

Sumber : data primer yang diolah 

Terlihat pada tabel di atas sebanyak 25 responden atau 50 % mempunyai rasa 

percaya diri sedang, 23 responden atau 46% memiliki rasa percaya diri tinggi dan 2 

responden atau 4 % memiliki rasa percaya diri rendah. Secara umum rasa percaya diri 

kelas I SMP Negeri 3 Salatiga dalam kategori sedang, terbukti sebanyak 50 % siswi 



memiliki rasa percaya diri sedang dan hanya 46 % responden memiliki rasa percaya 

diri tinggi. 

Berikut ini penjelasan dari tiap-tiap indikator dari skala rasa percaya diri 

remaja putri awal adalah sebagai berikut: 

a. Kemampuan Diri 

Kemampuan diri yang dimiliki sebagian responden pada SMP Negeri 3 

Salatiga dalam kategori sedang. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian responden 

mempunyai kemampuan diri yang dapat menimbulkan rasa percaya diri. Lelih 

jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 4.9. 
Gambaran Umum Kemampuan Diri Remaja Putri Awal pada    SMP 

Negeri 3 Salatiga 

Interval Interval Kriteria F % 
X < μ - 1σ  X < 12 Rendah 0 0 

μ - 1 σ ≤ xμ +1σ 12 ≤  x ≤  18 Sedang 31 62 
X >μ + 1 σ   18 < X Tinggi 19 38 

 Total  50 100 
Sumber : data primer yang diolah 

Terlihat dari tabel di atas, sebanyak 31 responden atau 62 % memiliki 

kemampuan diri yang sedang. 19 responden atau 38 % merasa kemampuan diri yang 

tinggi. Dan tidak ada responden yang memiliki kemampuan diri yang rendah. Dari 

data ini siswi SMP Negeri 3 Salatiga sebagian besar mampu menyadari kemampuan 

diri yang dimiliki. 

b. Berpikir Positif 



Berpikir positif yang ada pada siswi SMP Negeri 3 Salatiga dalam kategori 

baik dan mendekati kategori sangat baik. Dapat ditunjukkan pada tabel deskriptif di 

bawah ini. 

Tabel 4.10. 
Gambaran Umum Berpikir Positif Siswi SMP Negeri 3 Salatiga 

Interval Interval Kriteria F % 
X < μ - 1σ  X < 16 Rendah 0 0 

μ - 1 σ ≤ xμ +1σ 16 ≤  x ≤  24 Sedang 19 38 
X >μ + 1 σ   24 < X Tinggi 31 62 

 Total  50 100 
Sumber : data primer yang diolah 

Dari tabel di atas sebanyak 19 responden atau 38 % mampu berpikir positif 

sedang, 62 % atau 31 orang kategori tinggi, dan tidak ada responden yang masuk 

kategori rendah. 

c. Mandiri 

Pada tingkat kemandirian pada siswi SMP Negeri 3 Salatiga masuk dalam 

kategori sedang. Dapat dijelaskan pada tabel berikut: 

Tabel 4.11. 
Gambaran Umum Mandiri Siswi SMP Negeri 3 Salatiga 

Interval Interval Kriteria F % 
X < μ - 1σ  X < 8 Rendah 0 0 

μ - 1 σ ≤ xμ +1σ 8 ≤  x ≤  12 Sedang 31 62 
X >μ + 1 σ   12 < X Tinggi 19 38 

 Total  50 100 
Sumber : data primer yang diolah 

Terlihat pada tabel sebanyak 19 responden atau 38 % pada kategori tinggi. 31 

responden atau 612 % kategori sedang, dan tidak ada responden yang masuk kategori 

rendah. Dari data ini menunjukkan bahwa sebagian besar siswi SMP N 3 Salatiga 

mempunyai kemandirian yang sedang. 



d. Optimis 

Optimis yang ada pada sebagian siswi SMP Negeri 3 Salatiga masuk pada 

kategori baik. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.12. 
Gambaran Optimis Siswi SMP Negeri 3 Salatiga 

Interval Interval Kriteria F % 
X < μ - 1σ  X < 16 Rendah 2 4 

μ - 1 σ ≤ xμ +1σ 16 ≤  x ≤  24 Sedang 19 38 
X >μ + 1 σ   24 < X Tinggi 29 58 

 Total  50 100 
Sumber : data primer yang diolah 

Terlihat pada tabel di atas sebanyak 91 responden atau 38 % masuk kategori 

sedang, 29 responden atau 58 % masuk pada kategori tinggi dan 2 orang atau 4 % 

masuk kategori rendah. Data ini menunjukkan bahwa sikap optimis pada SMP N 3 

Salatiga masuk kategori tinggi: 

e. Berani 

Berani pada siswi SMP Negeri 3 Salatiga masuk pada kategori baik. Hal ini 

menunjukkan sebagian responden berani atas apa yang terjadi pada diri mereka. 

Dapat dijelaskan pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.13. 
Gambaran Umum Berani pada Siswi SMP Negeri 3 Salatiga 

Interval Interval Kriteria F % 
X < μ - 1σ  X < 22 Rendah 4 8 

μ - 1 σ ≤ xμ +1σ 22 ≤  x ≤  33 Sedang 39 78 
X >μ + 1 σ   33 < X Tinggi 7 14 

 Total  50 100 
 

Pada tabel di atas sebanyak 39 responden sekitar 78 % kategori sedang, 7 

responden atau 14 % kategori sangat tinggi, 4 responden atau 8 % kategori rendah 



dan. Data ini menunjukkan meskipun sebagian kecil responden masuk kategori 

tinggi, tidak baik namun sebagian besar responden mempunyai sikap berani yang 

masuk kategori sedang. 

f. Bersikap Tenang 

Mampu bersikap tenang juga masuk pada kategori sedang. Hal ini 

menunjukkan bahwa responden mempunyai sikap yang tenang dalam menghadapi 

masalah. Dapat ditunjukkan pada tabel berikut: 

Tabel 4.14. 
Gambaran Umum Bersikap Tenang Siswi SMP Negeri 3 Salatiga 
Interval Interval Kriteria F % 

X < μ - 1σ  X < 14 Rendah 3 6 
μ - 1 σ ≤ xμ +1σ 14 ≤  x ≤  21 Sedang 38 72 

X >μ + 1 σ   21 < X Tinggi 9 18 
 Total  50 100 

Pada tabel di atas sebanyak 38 responden atau 76 % masuk kategori sedang, 9 

responden atau 18 % masuk kategori tinggi, 3 responden lagi atau 6 % masuk 

kategori rendah. Dari data ini menunjukkan bahwa sebagian responden pada 

SMP N 3 Salatiga mampu bersikap tenang dalam kategori sedang. 

g. Bersosialisasi 

Bersosialisasi pada siswi SMP Negeri 3 Salatiga masuk dalam kategori baik. 

Data deskriptifnya sebagai berikut: 

Tabel 4.15. 
Gambaran Umum Bersosialisasi Siswi SMP Negeri 3 Salatiga 

Interval Interval Kriteria F % 
X < μ - 1σ  X < 12 Rendah 4 8 

μ - 1 σ ≤ xμ +1σ 12 ≤  x ≤  18 Sedang 42 84 
X >μ + 1 σ   18 < X Tinggi 4 8 

 Total  50 100 
Sumber : data primer yang diolah 



Pada tabel di atas dapat diketahui sebanyak 42 responden atau 84 % masuk 

pada kategori sedang, 4 orang atau 8 % kategori tinggi dan 4 responden atau 8 % 

masuk kategori rendah. Hal ini menunjukkan pada sebagian besar siswi SMP N 3 

Salatiga masuk kategori sedang. 

 

3. Hasil Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis korelasi 

Product Moment dengan bantuan program komputer SPSS release 10,0. Sebelum 

hipotesis diuji terlebih dahulu dilakukan uji asumsi yang meliputi kenormalan data 

dan uji linieritas. 

a. Uji Asumsi 

Uji asumsi dilakukan untuk mengetahui layak tidaknya penelitian dianalisis 

dengan menggunakan metode penelitian. Uji asumsi yang dilakukan adalah uji 

normalitas, uji normalitas. Uji normalitas sebaran dilakukan untuk mengetahui 

apakah data yang diperoleh dari setiap variabel penelitian bervariasi atau berdistribusi 

secara normal / tidak. 

1) Uji Normalitas Data 

Histogram 

 

 

 

 

 



Histogram di atas tidak cenderung juling ke kiri maupun ke kanan sehingga 

dapat disimpulkan model regresi berdistribusi normal. 

2) Uji Linieritas 

Uji linieritas menggunakan bantuan program SPSS, yang hasilnya terlihat 

pada out put sebagai berikut: 

 

 

Tabel 4.16. 
Hasil Uji Linieritas 

ANOVA Table 
 Sum of 

Squares df Mean 
Square F Sig 

Rasa percaya Between (Combined) 2360.688 21 112.414 3.793 .001 
diri Groups Linearity 1257.774 1 1257.774 42.441 .000 
Komunikasi   Deviation from 
orang tua dan   Linearity 

1102.914 20 55.146 1.861 .064 

anak        
 Within Groups 829.812 28 29.636   
 Total 3190.500 49    

Terlihat dari uji linieritas di atas, diperoleh nilai F hitung = 1,861 dengan p 

value 0,064 > 0,05 yang berarti model regresi bersifat linier. 

b. Uji Hipotesis 

Hasil analisis korelasi Product Moment untuk pengujian hipotesis 

selengkapnya dapat dilihat pada lampiran dan terangkum pada tabel berikut: 

Tabel 4.17 

Analisis Regresi Hubungan antara Komunikasi Orang Tua dan Anak 
dengan Rasa Percaya Diri Remaja Putri Awal 

Correlations 
 Rasa percaya 

diri 
Komunikasi orang 

tua dan anak 
Pearson Correlation Rasa percaya diri 
 Komunikasi orang 
 tua dan anak  

1.000 
.628

.628 
1.000

Sig. (1-tailed) Rasa percaya diri 
 Komunikasi orang 

. 
.000

.000 
.



 tua dan anak 
N Rasa percaya diri 
 Komunikasi orang 
 tua dan anak 

50 
50

50 
50

 
Berdasarkan hasil analisis korelasi diperoleh koefisien korelasi sebesar 0,628 

dengan p value = 0,005. Karena p value < 0,05 dapat disimpulkan bahwa hipotesis 

yang menyatakan ada hubungan antara komunikasi orang tua dan anak dengan rasa 

percaya diri remaja putri awal diterima. 

 

F. Pembahasan 

Komunikasi merupakan suatu proses penyampaian suatu pesan oleh seseorang 

kepada orang lain untuk memberi tahu atau mengubah sikap, pendapat, atau perilaku, 

baik secara lisan, maupun tidak langsung melalui media. Dalam berkomunikasi 

terjadi antara 2 orang atau lebih di mana mengandung tujuan tertentu, ada yang 

dilakukan secara lisan, tatap muka, atau melalui media. Dengan berkomunikasi dapat 

membantu orang lain dalam memecahkan atau memberikan informasi. Komunikasi 

yang terjalin antara orang tua dan anak diharapkan dapat membantu memecahkan 

masalah yang dihadapi anak kaitannya dengan rasa percaya diri remaja putri awal. 

Dalam diri remaja terjadi serangkaian perubahan psikologis yang akan menyertai 

perubahan-perubahan fisik seorang remaja. Salah satu yang pasti tentang aspek-aspek 

psikologis dari perubahan fisik pada masa remaja adalah bahwa remaja disibukkan 

dengan tubuh mereka dan mengembangkan citra individual mengenai gambaran 

tubuh mereka. (Santrock, 2000, hal. 8). Dengan adanya perubahan fisik yang ada 

pada remaja akan mempengaruhi keadaan psikologis diri remaja. Komunikasi yang 



terjalin antara orang tua dan anak diharapkan mampu membantu memecahkan 

masalah yang dihadapi anak kaitannya dengan rasa percaya diri remaja putri awal. 

Dengan adanya perubahan fisik yang ada pada remaja maka akan mempengaruhi 

keadaan psikologis diri remaja. Dalam penelitian ini hubungan antara komunikasi 

orang tua dan anak dengan rasa percaya diri remaja putri awal lebih dikhususkan 

mengenai rasa percaya diri remaja putri awal kaitannya dengan masalah penampilan. 

Penampilan di sini lebih dijelaskan mengenai bagaimana tingkat rasa percaya diri 

remaja putri awal dalam masalah berdandan dan berpakaian. Hal ini dikarenakan 

pada usia remaja awal terjadi perubahan fisik yang sangat mempengaruhi penampilan 

mereka. Dengan perubahan fisik yang terjadi apakah remaja putri awal merasa kurang 

percaya diri karena keadaan tubuh secara fisik yang mengalami perubahan. 

Perubahan yang tampak terlihat adalah cara mereka berpakaian dan berdandan. Jika 

remaja putri awal mampu menyadari perubahan yang terjadi pada dirinya maka akan 

berdampak adanya rasa percaya diri pada dirinya sendiri. Keadaan fisik yang ada 

pada remaja putri awal sangat mempengaruhi penampilan. Dengan keadaan fisik yang 

baik setidaknya mampu memperbaiki penampilan dan akan berhubungan dengan rasa 

percaya diri pada mereka. Timbulnya rasa percaya diri remaja putri awal tidak bisa 

lepas dari adanya komunikasi orang tua dan anak. Komunikasi yang terjalin antara 

orang tua dan anak diharapkan mampu menimbulkan rasa percaya diri remaja putri 

awal. Dalam berkomunikasi perlu adanya keterbukaan, empati, dukungan, perasaan 

positif, kesamaan agar dapat membantu anak yaitu remaja dalam menghadapi 

masalah kaitannya dengan rasa percaya diri. Remaja putri awal banyak dihadapkan 

pada sejumlah masalah kaitannya dengan penampilan (Suntrock, 1990, hal. 9). 



Keterbukaan, empati, dukungan, perasaan positif, kesamaan diharapkan selalu ada 

dalam komunikasi antara orang tua dan anak. Hal ini membantu remaja untuk dapat 

berbagi, merasakan dukungan dari orang tua disaat mereka sedang berada pada satu 

masalah. Orang tua berperan penting untuk memberikan masukan, ikut berempati atas 

masalah yang dihadapi remaja. 

Hasil analisis data menunjukkan bahwa 50 siswi dimana 30 orang atau 60 % 

terlihat adanya komunikasi yang tinggi dengan orang tua, 18 orang atau 36 % terlihat 

adanya komunikasi yang sedang dengan orang tua, dan sisa 2 responden atau 4 % 

terlihat komunikasi yang rendah dengan orang tua. 

Dengan adanya hubungan komunikasi antara orang tua dan anak yaitu remaja 

yang dilandasi keterbukaan, empati, dukungan, perasaan positif, kesamaan 

diharapkan akan membantu anak yaitu remaja dalam menghadapi masalah kaitannya 

dengan rasa percaya diri. 

Kepercayaan diri adalah sikap positif seorang individu yang membuat dirinya 

merasa mampu untuk mengembangkan penilaian positif baik terhadap dirinya sendiri 

maupun terhadap lingkungan yang dihadapinya. Rasa percaya diri yang tinggi 

sebenarnya merujuk pada adanya beberapa aspek kehidupan individu dimana ia 

merasa mempunyai kompetensi, yakin, mampu, percaya pada diri sendiri, karena 

didukung oleh pengalaman, potensi aktual, prestasi harapan yang relialistik terhadap 

dirinya sendiri. Dengan kepercayaan diri yang cukup individu akan dapat 

mengaktualisasikan potensi yang dimilikinya dengan yakin dan mantap. 

Terbentuknya rasa percaya diri juga tidak terlepas dari pemahaman seseorang 

terhadap kelebihan-kelebihan yang dimilikinya dan melahirkan keyakinan yang kuat 



untuk berbuat segala sesuatu sesuai kemampuan yang dimiliki, lain dari itu rasa 

percaya diri juga timbul jika seseorang tidak merasa rendah diri atas kekurangan-

kekurangan yang dimiliki. Jika hal itu dibiarkan tanpa ada perhatian dapat 

meningkatkan masalah dalam rasa percaya diri remaja itu sendiri. Ciri yang lain 

bahwa karakteristik individu yang mempunyai rasa percaya diri adalah mereka yang 

percaya akan kemampuan diri, berpikir positif, mandiri, optimis, berani, bersikap 

tenang, mampu bersosialisasi. 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa rasa percaya diri siswi kelas 

1 SMP Negeri 3 Salatiga masih berada pada taraf sedang. Artinya rasa percaya diri 

kelas 1 SMP Negeri 3 Salatiga tidak dalam taraf rendah. Dimana dari beberapa aspek 

percaya diri siswi kelas 1 SMP Negeri 3 Salatiga sebagian besar menunjukkan hasil 

yang sedang, namun aspek berfikir positif dan optimis menunjukkan hasil yang 

tinggi. 

Menurut hasil penelitian ternyata tingkat kemampuan diri remaja putri awal 

menunjukkan hasil yang sedang, terbukti sebanyak 62 % responden memiliki 

kemampuan diri yang sedang, 38 % memiliki kemampuan diri yang tinggi, tidak ada 

responden yang masuk kategori rendah. Kemampuan diri ditunjukkan bahwa 

responden mampu mengenali, menerima dan mengaktualisasikan kemampuan diri, 

tanpa membutuhkan pengakuan, pujian dari orang lain. Sehingga berusaha yakin atas 

kemampuan diri yang dimiliki dalam memecahkan setiap masalah yang ada pada diri 

sendiri. 

Indikator lainnya dari percaya diri adalah berpikir positif. Faktor ini 

ditunjukkan dengan menyadari dan mengetahui bahwa dirinya memiliki kekuatan 



untuk mengatasi rintangan. Berdasarkan data yang diperoleh ternyata berpikir positif 

pada remaja putri awal di SMP Negeri 3 Salatiga menunjukkan hasil yang baik. 

Ditunjukkan dengan 62 % responden mampu berpikir positif dengan tinggi, 38 % 

responden masuk kategori sedang, dan tidak ada responden yang masuk kategori 

rendah. 

Indikator lainnya dari percaya diri adalah mandiri. Dari hasil penelitian 

tingkat mandiri menunjukkan hasil yang sedang. Hal ini ditunjukkan bahwa sebesar 

62 % responden memiliki kemandirian yang sedang, 38 % tinggi dan tidak ada 

responden yang masuk kategori rendah. Kemandirian ditunjukkan bahwa responden 

mampu bersikap tidak bergantung pada orang lain, dan melakukan sesuatu 

berdasarkan kemampuan yang dimiliki. 

Indikator lainnya dari percaya diri adalah optimis. Sikap optimis yaitu selalu 

memandang masa depan dengan harapan yang baik, berdasarkan hasil penelitian 

menunjukkan bahwa tingkat optimis pada siswi SMP Negeri 3 Salatiga sebagian 

besar dalam kategori tinggi. Ditunjukkan dengan sebanyak 58 % dalam kategori 

tinggi 38 % dalam kategori sedang, 4 % kategori rendah. 

Indikator lainnya dari percaya diri adalah berani. Dari data hasil penelitian 

menunjukkan bahwa indikator berani dari percaya diri siswi SMP Negeri 3 Salatiga 

sebagian besar masuk dalam kategori sedang. Dimana 78 % memiliki keberanian 

sedang, 14 % keberanian yang tinggi dan 8 % responden memiliki keberanian yang 

rendah. 

Indikator lain dari percaya diri adalah bersikap tenang. Dari hasil penelitian 

tingkat bersikap tenang menunjukkan hasil yang sedang. Dimana 72 % responden 



mampu bersikap tenang sedang, 18 % responden mampu bersikap tenang yang tinggi. 

Dan 16 % responden masuk kategori rendah. 

Indikator yang terakhir adalah mampu bersosialisasi. Mampu bersosialisasi di 

sini terkait dengan sejauh mana mampu membina hubungan dengan orang lain. 

Berdasarkan hasil penelitian bersosialisasi menunjukkan hasil yang sedang. Dimana 

sebanyak 84 % responden mampu bersosialisasi dengan sedang dan 8 % responden 

masuk kategori tinggi, 8 % sisanya masuk dalam kategori rendah. 

Berdasarkan hasil itu maka munculnya rasa percaya diri remaja pitri awal 

tidak bisa lepas karena adanya hubungan komunikasi antara orang tua dan anak. 

Menurut Monks, dkk (1994, hal. 269-271) bahwa kualitas hubungan dengan orang 

tua memegang peranan yang penting. Adanya komunikasi antara orang tua dan anak 

pada masa remaja akan menimbulkan kedekatan. Sehingga dengan tingkat 

komunikasi yang baik diharapkan mampu menimbulkan rasa percaya diri pada anak. 

Seperti dari hasil penelitian ini yaitu bahwa tingkat komunikasi antara orang tua dan 

anak pada siswi SMP Negeri 3 Salatiga menunjukkan hal yang optimal. Dimana 

sebanyak 60 % responden menunjukkan adanya komunikasi yang tinggi,    36 % 

menunjukkan komunikasi yang sedang dan hanya 4 % responden yang masuk dalam 

kategori rendah dalam komunikasi antara orang tua dan anak. 

Secara umum rasa percaya diri awal pada siswi kelas 1 SMP Negeri 3 Salatiga 

masih dalam tingkat sedang, hanya 46% saja yang memiliki rasa percaya diri yang 

tinggi. Mereka memiliki rasa percaya diri yang sedang karena tingkat kemampuan 

diri, mandiri, berani, bersikap tenang, bersosialisasi masih sedang. Namun hasilnya 

terpaut 4% dalam kategori tinggi, dimana tingkat optimis, berfikir positif berada pada 



tingkat yang tinggi. Sehingga kurang optimalnya remaja putri awal yaitu siswi kelas 1 

SMP Negeri 3 Salatiga masih membutuhkan intensitas komunikasi dengan orang tua. 

Hal ini berdasarkan hasil dari indikator optimis yang tinggi sehingga pada dasarnya 

siswi kelas 1 SMP Negeri 3 Salatiga mempunyai harapan percaya diri yang tinggi 

yang didukung oleh berfikir positif serta menyadari akan kelebihan diri yang dimiliki. 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan positif antara 

komunikasi orang tua dan anak dengan rasa percaya diri remaja putri awal, terbukti 

dari hasil nilai p value = 0,005 < 0,05. Semakin baik komunikasi orang tua dan anak 

akan mampu meningkatkan rasa percaya diri remaja putri awal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 Suatu penelitian diharapkan akan memperoleh hasil sesuai dengan tujuan yang 

ditetapkan dalam penelitian. Yang dimaksud hasil penelitian adalah data dari 

instrumen tertentu, kemudian dianalisis dengan tehnik dan metode yang telah 

ditentukan. Pada bab ini disajikan beberapa hal yang kaitannya dengan proses, hasil 

dan pembahasan penelitian yang disajikan sebagai berikut: a) Persiapan penelitian, b) 

pelaksanaan penelitian, c) prosedur pengumpulan data, d) pelaksanaan skoring, e) 

diskripsi hasil penelitian, f) pembahasan. 

 

A. Persiapan Penelitian 

1. Persiapan Penelitian 

Salah satu prosedur yang harus dipenuhi untuk suatu penelitian adalah 

mendapatkan ijin dari pihak-pihak terkait. Sehubungan dengan hal itu, maka sebelum 

melaksanakan penelitian, peneliti mengajukan surat ijin penelitian melalui Dekan 

Fakultas Ilmu Pendidikan kepada Kepala SMP Negeri 3 Salatiga. Setelah 

mendapatkan ijin dari Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan dengan nomor 

419/J40.1.1/PR/2006, peneliti menyerahkan surat tersebut kepada Kepala SMP 

Negeri 3 Salatiga pada tanggal 15 Juni 2006, maka peneliti dapat melakukan 

penelitian di SMP Negeri 3 Salatiga. 

 



2. Penentuan Sampel 

Sampel yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah siswi kelas 1 SMP Negeri 

3 Salatiga. Tahun 2006 / 2007 yang dipilih berdasarkan tehnik purposive sampling 

atau sampel bertujuan. Pengambilan sampel berdasarkan ciri atau sifat yang 

dipandang mempunyai hubungan yang erat dengan ciri yang sudah diketahui 

sebelumnya. Purposive sampling adalah suatu tehnik yang digunakan untuk memilik 

sekelompok subyek berdasarkan sifat atau ciri populasi yang sudah diketahui 

sebelumnya. Penelitian ini tidak mengambil semua populasi yang diambil sebagai 

sampel adalah dengan karakteristik sebagai berikut siswi kelas 1 SMP Negeri 3 

Salatiga, tinggal bersama orang tua, berusia 12-14 tahun. Dari sejumlah karakteristik 

yang telah ditentukan, diperoleh sampel dengan ukuran sampel (N) = 50 siswi. 

B. Pelaksanaan Penelitian  

Pengambilan data penelitian berlangsung pada tanggal 15 Juni 2006 – 1 Juli 

2006. Dalam pengambilan data ini peneliti menggunakan jam pelajaran bimbingan 

dan konseling dan dalam pelaksanaan penelitian, peneliti dibantu oleh guru 

bimbingan dan konseling. Di mana sebelumnya peneliti sudah mendapatkan 

informasi subjek yang tergolong tinggal bersama orang tua. 

 
C. Prosedur Pengumpulan Data 

Pelaksanaan pengumpulan data melalui metode kuesioner berbentuk skala 

yang dalam hal ini ada dua skala yang digunakan yaitu skala komunikasi orang tua 

dan anak dengan skala rasa percaya diri. 



Subjek penelitian berjumlah 50 siswi dari siswi kelas 1 yang telah dipilih 

berdasarkan karakteristik yang telah ditentukan. Dari 50 siswi tersebut adalah siswi 

yang berusia 12-14 tahun, tinggal bersama orang tua. Deskripsi secara lengkap dapat 

dilihat pada tabel 4.1. 

Tabel 4.1. 
Deskripsi Subjek Penelitian 

Aspek Keterangan Jumlah 
Subjek Siswi kelas 1 50 
Jenis kelamin Perempuan 50 
Tinggal bersama orang tua   50 
Usia 12 27 
 13 20 
 14 3 

 

D. Pelaksanaan skoring 

Setelah data terkumpul maka langkah selanjutnya dilakukan skoring untuk 

keperluan analisis data. Skoring item skala komunikasi orang tua dan anak dan rasa 

percaya diri bergerak dari angka satu sampai empat. Pemberian skor dilakukan 

didasarkan jawaban subjek dan sifat dari item favorable atau un favorable. Nilai 

tertinggi masing-masing item skala adalah empat dan terendah adalah satu, kemudian 

peneliti menghitung dan menganalisis skor item dari skala komunikasi dan rasa 

percaya diri. 

 

E. Deskripsi Hasil Penelitian 

1. Deskripsi Komunikasi Orang tua dan Anak 

Jumlah subyek dalam penelitian ini sebanyak 50 siswi, dengan jumlah item 

untuk mengungkap komunikasi orang tua dan anak pada siswi SMP Negeri 3 Salatiga 



adalah sebanyak 41 item. Pada skala komunikasi orang tua dan anak kategori 

diperoleh dengan menentukan empat bagian batasannya. Skala komunikasi orang tua 

dan anak terdiri dari 41 item pertanyaan, dengan skor minimal 1 dan skor maksimal 

4, jumlah skor minimalnya adalah 41 x 1 sama dengan 41 dan jumlah skor 

maksimalnya 41 x 4 sama dengan 164 dengan jarak sebaran 164 – 41 sama dengan 

123. Setiap satuan deviasi standarnya dengan demikian bernilai 123: 6 = 20,5 dengan 

mean teoritis sebesar 41 x 2,5 = 102,5. Sehingga skala penilaian pada hasil penelitian 

diperoleh melalui langkah sebagai berikut: 

Range = data maksimkal – data minimkal 

Data maksimal = 41 x 4  = 164 

Data minimal = 41 x 1  =   41 

Range   = 164 – 41 = 123 

SD hipotetik = skor tertinggi – skor terendah 
     6 

5,20
6

41164
=

−  

Mean teoritik (μ ) = 41 x 2,5 

    = 102,5 

Komunikasi orang tua dan anak pada SMP Negeri 3 Salatiga termasuk dalam 

kategori baik. Lebih jelasnya dapat dilihat dari analisis deskriptif berikut: 

Tabel 4.2. 
Gambaran Umum Komunikasi Orang tua dan Anak pada SMP Negeri 3 

Salatiga 
Interval Interval Kriteria F % 

X < μ - 1σ  X < 82 Rendah 2 4 
μ - 1 σ ≤ xμ +1σ 82 ≤  x ≤  123  Sedang 18 36 



X >μ + 1 σ   123 < X Tinggi 30 60 
 Total  50 100 

Terlihat pada tabel di atas, sebanyak 30 responden atau 60 % terlihat adanya 

komunikasi yang tinggi antara orang tua dan anak, 18 responden atau      36 % terlihat 

adanya komunikasi yang sedang dan sisa 2 responden atau  4 % terlihat komunikasi 

yang rendah antara orang dan anak. Dari data di atas tidak ada seorangpun responden 

yang terlihat adanya komunikasi yang tidak baik antara orang tua dan anak. Hal ini 

menunjukkan bahwa sebagian besar responden dapat membina atau adanya 

komunikasi orang tua dan anak yang tinggi. 

Berikut ini merupakan penjelasan dari tiap-tiap indikator skala komunikasi 

orang tua dan anak. 

a. Keterbukaan 

Keterbukaan dalam berkomunikasi yang diperoleh menurut persepsi 

responden dapat dilihat dari deskriptif persentase berikut: 

Tabel 4.3. 
Gambaran Umum Keterbukaan dalam Komunikasi Orang tua dan 

Anak pada siswi SMP Negeri 3 Salatiga 
Interval Interval Kriteria F % 

X < μ - 1σ  X < 16 Rendah 3 6 
μ - 1 σ ≤ xμ +1σ 16 ≤  x ≤  24  Sedang 24 48 

X >μ + 1 σ   24 < X Tinggi 23 46 
 Total  50 100 

Sumber : data primer yang diolah 

Tabel di atas, sebanyak 24 responden atau 48 % adanya keterbukaan yang 

sedang, 23 responden atau 46 % adanya keterbukaan yang tinggi dan sisanya 3 

responden atau 6 % adanya keterbukaan yang rendah. Dari data ini menunjukkan 



bahwa di SMP Negeri 3 Salatiga, siswi SMP Negeri 3 Salatiga adanya keterbukaan 

yang baik dalam membina komunikasi dengan orang tua. 

b. Empati 

Adanya empati dalam komunikasi antara orang tua dan anak pada SMP N 3 

Salatiga dapat dilihat dari deskriptif presentase berikut: 

Tabel 4.4. 
Gambaran Umum Empati dalam Komunikasi Orang tua dan Anak 

pada siswi SMP Negeri 3 Salatiga 
Interval Interval Kriteria F % 

X < μ - 1σ  X < 18 Rendah 2 4 
μ - 1 σ ≤ xμ +1σ 18 ≤  x ≤  27  Sedang 24 48 

X >μ + 1 σ   27 < X Tinggi 24 48 
 Total  50 100 

Sumber : data primer yang diolah 

Dari tabel di atas, sebanyak 24 responden atau 48 % adanya empati yang 

sedang dalam komunikasi orang tua dan anak. 24 responden atau 48 % adanya empati 

yang tinggi dalam berkomunikasi orang tua dan anak. Sedangkan 2 responden atau 4 

% adanya empati yang rendah dalam berkomunikasi orang tua dan anak. Dari data ini 

menunjukkan bahwa di SMP Negeri 3 Salatiga, siswi SMP Negeri 3 Salatiga adanya 

rasa empati yang baik dalam membina komunikasi antara orang tua dan anak. 

c. Dukungan 

Dalam komunikasi antara orang tua dan anak terhadapat adanya dukungan 

yang baik, lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.5. 
Gambaran Umum Dukungan dalam Komunikasi antara Orang tua 

dan Anak SMP Negeri 3 Salatiga 
Interval Interval Kriteria F % 

X < μ - 1σ  X < 18 Rendah 6 12 



μ - 1 σ ≤ xμ +1σ 18 ≤  x ≤  27  Sedang 34 68 
X >μ + 1 σ   27 < X Tinggi 10 20 

 Total  50 100 
Sumber : data primer yang diolah 

Terlihat pada tabel di atas adanya responden sebanyak 34 atau 68 % mendapat 

dukungan yang sedang, 20 responden atau 40 % adanya dukungan yang tinggi, 6 

responden atau 12 % adanya dukungan yang rendah dan, namun berdasar tabel di atas 

bahwa pada SMP Negeri 3 Salatiga terdapat adanya dukungan sedang dalam 

komunikasi antara orang tua dan anak. 

d. Perasaan Positif 

Dalam membina komunikasi juga dilandasi dengan adanya perasaan positif. 

Pada SMP Negeri 3 Salatiga perasaan positif dalam komunikasi antara orang tua dan 

anak menunjukkan presentasi yang baik. Jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.6. 
Gambaran Umum Perasaan Positif dalam Komunikasi antara Orang 

tua dan Anak SMP Negeri 3 Salatiga 
Interval Interval Kriteria F % 

X < μ - 1σ  X < 16 Rendah 0 0 
μ - 1 σ ≤ xμ +1σ 16 ≤  x ≤  24  Sedang 21 42 

X >μ + 1 σ   24 < X Tinggi 29 58 
 Total  50 100 

Sumber : data primer yang diolah 

Terlihat pada tabel sebanyak 21 responden atau 42 % adanya perasaan positif 

yang sedang dalam membina komunikasi orang tua dan anak. 29 orang atau 58 % 

perasaan positif yang tinggi dalam komunikasi, dan tidak ada responden yang berada 

pada tingkat rendah. 

e. Kesamaan 



Dalam komunikasi orang tua dan anak juga terdapat adanya kesamaan pikiran 

antara orang tua dan anak. Pada komunikasi ini adanya kesamaan yang baik 

ditunjukkan pada tabel berikut ini. 

Tabel 4.7. 
Gambaran Umum Perasaan dalam Komunikasi Orang tua dan Anak 

SMP Negeri 3 Salatiga 
Interval Interval Kriteria F % 

X < μ - 1σ  X < 14 Rendah 3 6 
μ - 1 σ ≤ xμ +1σ 14 ≤  x ≤  21 Sedang 31 62 

X >μ + 1 σ   21 < X Tinggi 16 32 
 Total  50 100 

Sumber : data primer yang diolah 

Pada tabel di atas menunjukkan adanya 31 reponden atau 62 % yang memiliki 

kesamaan adanya kesamaan yang sedang, dan 16 responden atau 32 % menunjukkan 

kesamaan yang tinggi dalam komunikasi antara orang dan anak, dan hanya 3 

responden yang memiliki kesamaan yang rendah. 

2. Deskripsi Rasa Percaya Diri 

Jumlah subjek dalam penelitian ini sebanyak 50 siswi, dengan jumlah item 

untuk mengungkap rasa percaya diri pada siswi SMP Negeri 3 Salatiga adalah 50 

item. Rasa percaya diri remaja putri awal siswi SMP Negeri 3 Salatiga termasuk 

dalam kategori sedang. Pada skala rasa percaya diri kategori diperoleh dengan 

menentukan tiga bagian batasannya. Skala rasa percaya diri terdiri dari 50 item 

pertanyaan, dengan skor minimal 1 dan skor maksimal 4, jumlah skor minimalnya 

adalah 50 x 1 sama dengan 50 dan jumlah skor maksimalnya 50 x 4 sama dengan 200 

dengan jarak sebaran 200 – 50 sama dengan 150. Setiap satuan deviasi standarnya 

dengan demikian bernilai 150 : 6 = 25 dengan mean teoritis sebesar 50 x 2,5 = 125. 



Sehingga skala penilaian pada hasil penelitian diperoleh melalui langkah 

sebagai berikut: 

Range = data maksimkal – data minimkal 

Data maksimal = 50 x 4  = 200 

Data minimal = 50 x 1  =   50 

Range   = 200 – 50 = 150 

SD hipotetik = skor tertinggi – skor terendah 
     6 

= 25
6

50200
=

−  

Mean teoritik (μ ) = 50 x 2,5 

    = 125 

Lebih jelasnya dapat dilihat dari analisis deskriptif berikut: 

Tabel 4.8. 
Gambaran Umum Rasa Percaya Diri Remaja Putri Awal pada Siswi 

SMP Negeri 3 Salatiga 
Interval Interval Kriteria F % 

X < μ - 1σ  X < 100 Rendah 2 4 
μ - 1 σ ≤ xμ +1σ 100 ≤  x ≤  150 Sedang 25 50 

X >μ + 1 σ   150 < X Tinggi 23 46 
 Total  50 100 

Sumber : data primer yang diolah 

Terlihat pada tabel di atas sebanyak 25 responden atau 50 % mempunyai rasa 

percaya diri sedang, 23 responden atau 46% memiliki rasa percaya diri tinggi dan 2 

responden atau 4 % memiliki rasa percaya diri rendah. Secara umum rasa percaya diri 

kelas I SMP Negeri 3 Salatiga dalam kategori sedang, terbukti sebanyak 50 % siswi 



memiliki rasa percaya diri sedang dan hanya 46 % responden memiliki rasa percaya 

diri tinggi. 

Berikut ini penjelasan dari tiap-tiap indikator dari skala rasa percaya diri 

remaja putri awal adalah sebagai berikut: 

a. Kemampuan Diri 

Kemampuan diri yang dimiliki sebagian responden pada SMP Negeri 3 

Salatiga dalam kategori sedang. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian responden 

mempunyai kemampuan diri yang dapat menimbulkan rasa percaya diri. Lelih 

jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 4.9. 
Gambaran Umum Kemampuan Diri Remaja Putri Awal pada    SMP 

Negeri 3 Salatiga 

Interval Interval Kriteria F % 
X < μ - 1σ  X < 12 Rendah 0 0 

μ - 1 σ ≤ xμ +1σ 12 ≤  x ≤  18 Sedang 31 62 
X >μ + 1 σ   18 < X Tinggi 19 38 

 Total  50 100 
Sumber : data primer yang diolah 

Terlihat dari tabel di atas, sebanyak 31 responden atau 62 % memiliki 

kemampuan diri yang sedang. 19 responden atau 38 % merasa kemampuan diri yang 

tinggi. Dan tidak ada responden yang memiliki kemampuan diri yang rendah. Dari 

data ini siswi SMP Negeri 3 Salatiga sebagian besar mampu menyadari kemampuan 

diri yang dimiliki. 

b. Berpikir Positif 



Berpikir positif yang ada pada siswi SMP Negeri 3 Salatiga dalam kategori 

baik dan mendekati kategori sangat baik. Dapat ditunjukkan pada tabel deskriptif di 

bawah ini. 

Tabel 4.10. 
Gambaran Umum Berpikir Positif Siswi SMP Negeri 3 Salatiga 

Interval Interval Kriteria F % 
X < μ - 1σ  X < 16 Rendah 0 0 

μ - 1 σ ≤ xμ +1σ 16 ≤  x ≤  24 Sedang 19 38 
X >μ + 1 σ   24 < X Tinggi 31 62 

 Total  50 100 
Sumber : data primer yang diolah 

Dari tabel di atas sebanyak 19 responden atau 38 % mampu berpikir positif 

sedang, 62 % atau 31 orang kategori tinggi, dan tidak ada responden yang masuk 

kategori rendah. 

c. Mandiri 

Pada tingkat kemandirian pada siswi SMP Negeri 3 Salatiga masuk dalam 

kategori sedang. Dapat dijelaskan pada tabel berikut: 

Tabel 4.11. 
Gambaran Umum Mandiri Siswi SMP Negeri 3 Salatiga 

Interval Interval Kriteria F % 
X < μ - 1σ  X < 8 Rendah 0 0 

μ - 1 σ ≤ xμ +1σ 8 ≤  x ≤  12 Sedang 31 62 
X >μ + 1 σ   12 < X Tinggi 19 38 

 Total  50 100 
Sumber : data primer yang diolah 

Terlihat pada tabel sebanyak 19 responden atau 38 % pada kategori tinggi. 31 

responden atau 612 % kategori sedang, dan tidak ada responden yang masuk kategori 

rendah. Dari data ini menunjukkan bahwa sebagian besar siswi SMP N 3 Salatiga 

mempunyai kemandirian yang sedang. 



d. Optimis 

Optimis yang ada pada sebagian siswi SMP Negeri 3 Salatiga masuk pada 

kategori baik. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.12. 
Gambaran Optimis Siswi SMP Negeri 3 Salatiga 

Interval Interval Kriteria F % 
X < μ - 1σ  X < 16 Rendah 2 4 

μ - 1 σ ≤ xμ +1σ 16 ≤  x ≤  24 Sedang 19 38 
X >μ + 1 σ   24 < X Tinggi 29 58 

 Total  50 100 
Sumber : data primer yang diolah 

Terlihat pada tabel di atas sebanyak 91 responden atau 38 % masuk kategori 

sedang, 29 responden atau 58 % masuk pada kategori tinggi dan 2 orang atau 4 % 

masuk kategori rendah. Data ini menunjukkan bahwa sikap optimis pada SMP N 3 

Salatiga masuk kategori tinggi: 

e. Berani 

Berani pada siswi SMP Negeri 3 Salatiga masuk pada kategori baik. Hal ini 

menunjukkan sebagian responden berani atas apa yang terjadi pada diri mereka. 

Dapat dijelaskan pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.13. 
Gambaran Umum Berani pada Siswi SMP Negeri 3 Salatiga 

Interval Interval Kriteria F % 
X < μ - 1σ  X < 22 Rendah 4 8 

μ - 1 σ ≤ xμ +1σ 22 ≤  x ≤  33 Sedang 39 78 
X >μ + 1 σ   33 < X Tinggi 7 14 

 Total  50 100 
 

Pada tabel di atas sebanyak 39 responden sekitar 78 % kategori sedang, 7 

responden atau 14 % kategori sangat tinggi, 4 responden atau 8 % kategori rendah 



dan. Data ini menunjukkan meskipun sebagian kecil responden masuk kategori 

tinggi, tidak baik namun sebagian besar responden mempunyai sikap berani yang 

masuk kategori sedang. 

f. Bersikap Tenang 

Mampu bersikap tenang juga masuk pada kategori sedang. Hal ini 

menunjukkan bahwa responden mempunyai sikap yang tenang dalam menghadapi 

masalah. Dapat ditunjukkan pada tabel berikut: 

 

 

Tabel 4.14. 
Gambaran Umum Bersikap Tenang Siswi SMP Negeri 3 Salatiga 
Interval Interval Kriteria F % 

X < μ - 1σ  X < 14 Rendah 3 6 
μ - 1 σ ≤ xμ +1σ 14 ≤  x ≤  21 Sedang 38 72 

X >μ + 1 σ   21 < X Tinggi 9 18 
 Total  50 100 

Pada tabel di atas sebanyak 38 responden atau 76 % masuk kategori sedang, 9 

responden atau 18 % masuk kategori tinggi, 3 responden lagi atau 6 % masuk 

kategori rendah. Dari data ini menunjukkan bahwa sebagian responden pada SMP N 

3 Salatiga mampu bersikap tenang dalam kategori sedang. 

g. Bersosialisasi 

Bersosialisasi pada siswi SMP Negeri 3 Salatiga masuk dalam kategori baik. 

Data deskriptifnya sebagai berikut: 

Tabel 4.15. 
Gambaran Umum Bersosialisasi Siswi SMP Negeri 3 Salatiga 

Interval Interval Kriteria F % 
X < μ - 1σ  X < 12 Rendah 4 8 



μ - 1 σ ≤ xμ +1σ 12 ≤  x ≤  18 Sedang 42 84 
X >μ + 1 σ   18 < X Tinggi 4 8 

 Total  50 100 
Sumber : data primer yang diolah 

Pada tabel di atas dapat diketahui sebanyak 42 responden atau 84 % masuk 

pada kategori sedang, 4 orang atau 8 % kategori tinggi dan 4 responden atau 8 % 

masuk kategori rendah. Hal ini menunjukkan pada sebagian besar siswi SMP N 3 

Salatiga masuk kategori sedang. 

 

3. Hasil Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis korelasi 

Product Moment dengan bantuan program komputer SPSS release 10,0. Sebelum 

hipotesis diuji terlebih dahulu dilakukan uji asumsi yang meliputi kenormalan data 

dan uji linieritas. 

c. Uji Asumsi 

Uji asumsi dilakukan untuk mengetahui layak tidaknya penelitian dianalisis 

dengan menggunakan metode penelitian. Uji asumsi yang dilakukan adalah uji 

normalitas, uji normalitas. Uji normalitas sebaran dilakukan untuk mengetahui 

apakah data yang diperoleh dari setiap variabel penelitian bervariasi atau berdistribusi 

secara normal / tidak. 

1) Uji Normalitas Data 

Histogram 

 

 



 

 

 

 

Histogram di atas tidak cenderung juling ke kiri maupun ke kanan sehingga 

dapat disimpulkan model regresi berdistribusi normal. 

2) Uji Linieritas 

Uji linieritas menggunakan bantuan program SPSS, yang hasilnya terlihat 

pada out put sebagai berikut: 

 

 

Tabel 4.16. 
Hasil Uji Linieritas 

ANOVA Table 
 Sum of 

Squares df Mean 
Square F Sig 

Rasa percaya Between (Combined) 2360.688 21 112.414 3.793 .001 
diri Groups Linearity 1257.774 1 1257.774 42.441 .000 
Komunikasi   Deviation from 
orang tua dan   Linearity 

1102.914 20 55.146 1.861 .064 

anak        
 Within Groups 829.812 28 29.636   
 Total 3190.500 49    

Terlihat dari uji linieritas di atas, diperoleh nilai F hitung = 1,861 dengan p 

value 0,064 > 0,05 yang berarti model regresi bersifat linier. 

d. Uji Hipotesis 

Hasil analisis korelasi Product Moment untuk pengujian hipotesis 

selengkapnya dapat dilihat pada lampiran dan terangkum pada tabel berikut: 



Tabel 4.17 

Analisis Regresi Hubungan antara Komunikasi Orang Tua dan Anak 
dengan Rasa Percaya Diri Remaja Putri Awal 

Correlations 
 Rasa percaya 

diri 
Komunikasi orang 

tua dan anak 
Pearson Correlation Rasa percaya diri 
 Komunikasi orang 
 tua dan anak  

1.000 
.628

.628 
1.000

Sig. (1-tailed) Rasa percaya diri 
 Komunikasi orang 
 tua dan anak 

. 
.000

.000 
.

N Rasa percaya diri 
 Komunikasi orang 
 tua dan anak 

50 
50

50 
50

 
Berdasarkan hasil analisis korelasi diperoleh koefisien korelasi sebesar 0,628 

dengan p value = 0,005. Karena p value < 0,05 dapat disimpulkan bahwa hipotesis 

yang menyatakan ada hubungan antara komunikasi orang tua dan anak dengan rasa 

percaya diri remaja putri awal diterima. 

 

 

F. Pembahasan 

Komunikasi merupakan suatu proses penyampaian suatu pesan oleh seseorang 

kepada orang lain untuk memberi tahu atau mengubah sikap, pendapat, atau perilaku, 

baik secara lisan, maupun tidak langsung melalui media. Dalam berkomunikasi 

terjadi antara 2 orang atau lebih di mana mengandung tujuan tertentu, ada yang 

dilakukan secara lisan, tatap muka, atau melalui media. Dengan berkomunikasi dapat 

membantu orang lain dalam memecahkan atau memberikan informasi. Komunikasi 

yang terjalin antara orang tua dan anak diharapkan dapat membantu memecahkan 

masalah yang dihadapi anak kaitannya dengan rasa percaya diri remaja putri awal. 



Dalam diri remaja terjadi serangkaian perubahan psikologis yang akan menyertai 

perubahan-perubahan fisik seorang remaja. Salah satu yang pasti tentang aspek-aspek 

psikologis dari perubahan fisik pada masa remaja adalah bahwa remaja disibukkan 

dengan tubuh mereka dan mengembangkan citra individual mengenai gambaran 

tubuh mereka. (Santrock, 2000, hal. 8). Dengan adanya perubahan fisik yang ada 

pada remaja akan mempengaruhi keadaan psikologis diri remaja. Komunikasi yang 

terjalin antara orang tua dan anak diharapkan mampu membantu memecahkan 

masalah yang dihadapi anak kaitannya dengan rasa percaya diri remaja putri awal. 

Dengan adanya perubahan fisik yang ada pada remaja maka akan mempengaruhi 

keadaan psikologis diri remaja. Dalam penelitian ini hubungan antara komunikasi 

orang tua dan anak dengan rasa percaya diri remaja putri awal lebih dikhususkan 

mengenai rasa percaya diri remaja putri awal kaitannya dengan masalah penampilan. 

Penampilan di sini lebih dijelaskan mengenai bagaimana tingkat rasa percaya diri 

remaja putri awal dalam masalah berdandan dan berpakaian. Hal ini dikarenakan 

pada usia remaja awal terjadi perubahan fisik yang sangat mempengaruhi penampilan 

mereka. Dengan perubahan fisik yang terjadi apakah remaja putri awal merasa kurang 

percaya diri karena keadaan tubuh secara fisik yang mengalami perubahan. 

Perubahan yang tampak terlihat adalah cara mereka berpakaian dan berdandan. Jika 

remaja putri awal mampu menyadari perubahan yang terjadi pada dirinya maka akan 

berdampak adanya rasa percaya diri pada dirinya sendiri. Keadaan fisik yang ada 

pada remaja putri awal sangat mempengaruhi penampilan. Dengan keadaan fisik yang 

baik setidaknya mampu memperbaiki penampilan dan akan berhubungan dengan rasa 

percaya diri pada mereka. Timbulnya rasa percaya diri remaja putri awal tidak bisa 



lepas dari adanya komunikasi orang tua dan anak. Komunikasi yang terjalin antara 

orang tua dan anak diharapkan mampu menimbulkan rasa percaya diri remaja putri 

awal. Dalam berkomunikasi perlu adanya keterbukaan, empati, dukungan, perasaan 

positif, kesamaan agar dapat membantu anak yaitu remaja dalam menghadapi 

masalah kaitannya dengan rasa percaya diri. Remaja putri awal banyak dihadapkan 

pada sejumlah masalah kaitannya dengan penampilan (Suntrock, 1990, hal. 9). 

Keterbukaan, empati, dukungan, perasaan positif, kesamaan diharapkan selalu ada 

dalam komunikasi antara orang tua dan anak. Hal ini membantu remaja untuk dapat 

berbagi, merasakan dukungan dari orang tua disaat mereka sedang berada pada satu 

masalah. Orang tua berperan penting untuk memberikan masukan, ikut berempati atas 

masalah yang dihadapi remaja. 

Hasil analisis data menunjukkan bahwa 50 siswi dimana 30 orang atau 60 % 

terlihat adanya komunikasi yang tinggi dengan orang tua, 18 orang atau 36 % terlihat 

adanya komunikasi yang sedang dengan orang tua, dan sisa 2 responden atau 4 % 

terlihat komunikasi yang rendah dengan orang tua. 

Dengan adanya hubungan komunikasi antara orang tua dan anak yaitu remaja 

yang dilandasi keterbukaan, empati, dukungan, perasaan positif, kesamaan 

diharapkan akan membantu anak yaitu remaja dalam menghadapi masalah kaitannya 

dengan rasa percaya diri. 

Kepercayaan diri adalah sikap positif seorang individu yang membuat dirinya 

merasa mampu untuk mengembangkan penilaian positif baik terhadap dirinya sendiri 

maupun terhadap lingkungan yang dihadapinya. Rasa percaya diri yang tinggi 

sebenarnya merujuk pada adanya beberapa aspek kehidupan individu dimana ia 



merasa mempunyai kompetensi, yakin, mampu, percaya pada diri sendiri, karena 

didukung oleh pengalaman, potensi aktual, prestasi harapan yang relialistik terhadap 

dirinya sendiri. Dengan kepercayaan diri yang cukup individu akan dapat 

mengaktualisasikan potensi yang dimilikinya dengan yakin dan mantap. 

Terbentuknya rasa percaya diri juga tidak terlepas dari pemahaman seseorang 

terhadap kelebihan-kelebihan yang dimilikinya dan melahirkan keyakinan yang kuat 

untuk berbuat segala sesuatu sesuai kemampuan yang dimiliki, lain dari itu rasa 

percaya diri juga timbul jika seseorang tidak merasa rendah diri atas kekurangan-

kekurangan yang dimiliki. Jika hal itu dibiarkan tanpa ada perhatian dapat 

meningkatkan masalah dalam rasa percaya diri remaja itu sendiri. Ciri yang lain 

bahwa karakteristik individu yang mempunyai rasa percaya diri adalah mereka yang 

percaya akan kemampuan diri, berpikir positif, mandiri, optimis, berani, bersikap 

tenang, mampu bersosialisasi. 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa rasa percaya diri siswi kelas 

1 SMP Negeri 3 Salatiga masih berada pada taraf sedang. Artinya rasa percaya diri 

kelas 1 SMP Negeri 3 Salatiga tidak dalam taraf rendah. Dimana dari beberapa aspek 

percaya diri siswi kelas 1 SMP Negeri 3 Salatiga sebagian besar menunjukkan hasil 

yang sedang, namun aspek berfikir positif dan optimis menunjukkan hasil yang 

tinggi. 

Menurut hasil penelitian ternyata tingkat kemampuan diri remaja putri awal 

menunjukkan hasil yang sedang, terbukti sebanyak 62 % responden memiliki 

kemampuan diri yang sedang, 38 % memiliki kemampuan diri yang tinggi, tidak ada 

responden yang masuk kategori rendah. Kemampuan diri ditunjukkan bahwa 



responden mampu mengenali, menerima dan mengaktualisasikan kemampuan diri, 

tanpa membutuhkan pengakuan, pujian dari orang lain. Sehingga berusaha yakin atas 

kemampuan diri yang dimiliki dalam memecahkan setiap masalah yang ada pada diri 

sendiri. 

Indikator lainnya dari percaya diri adalah berpikir positif. Faktor ini 

ditunjukkan dengan menyadari dan mengetahui bahwa dirinya memiliki kekuatan 

untuk mengatasi rintangan. Berdasarkan data yang diperoleh ternyata berpikir positif 

pada remaja putri awal di SMP Negeri 3 Salatiga menunjukkan hasil yang baik. 

Ditunjukkan dengan 62 % responden mampu berpikir positif dengan tinggi, 38 % 

responden masuk kategori sedang, dan tidak ada responden yang masuk kategori 

rendah. 

Indikator lainnya dari percaya diri adalah mandiri. Dari hasil penelitian 

tingkat mandiri menunjukkan hasil yang sedang. Hal ini ditunjukkan bahwa sebesar 

62 % responden memiliki kemandirian yang sedang, 38 % tinggi dan tidak ada 

responden yang masuk kategori rendah. Kemandirian ditunjukkan bahwa responden 

mampu bersikap tidak bergantung pada orang lain, dan melakukan sesuatu 

berdasarkan kemampuan yang dimiliki. 

Indikator lainnya dari percaya diri adalah optimis. Sikap optimis yaitu selalu 

memandang masa depan dengan harapan yang baik, berdasarkan hasil penelitian 

menunjukkan bahwa tingkat optimis pada siswi SMP Negeri 3 Salatiga sebagian 

besar dalam kategori tinggi. Ditunjukkan dengan sebanyak 58 % dalam kategori 

tinggi 38 % dalam kategori sedang, 4 % kategori rendah. 



Indikator lainnya dari percaya diri adalah berani. Dari data hasil penelitian 

menunjukkan bahwa indikator berani dari percaya diri siswi SMP Negeri 3 Salatiga 

sebagian besar masuk dalam kategori sedang. Dimana 78 % memiliki keberanian 

sedang, 14 % keberanian yang tinggi dan 8 % responden memiliki keberanian yang 

rendah. 

Indikator lain dari percaya diri adalah bersikap tenang. Dari hasil penelitian 

tingkat bersikap tenang menunjukkan hasil yang sedang. Dimana 72 % responden 

mampu bersikap tenang sedang, 18 % responden mampu bersikap tenang yang tinggi. 

Dan 16 % responden masuk kategori rendah. 

Indikator yang terakhir adalah mampu bersosialisasi. Mampu bersosialisasi di 

sini terkait dengan sejauh mana mampu membina hubungan dengan orang lain. 

Berdasarkan hasil penelitian bersosialisasi menunjukkan hasil yang sedang. Dimana 

sebanyak 84 % responden mampu bersosialisasi dengan sedang dan 8 % responden 

masuk kategori tinggi, 8 % sisanya masuk dalam kategori rendah. 

Berdasarkan hasil itu maka munculnya rasa percaya diri remaja pitri awal 

tidak bisa lepas karena adanya hubungan komunikasi antara orang tua dan anak. 

Menurut Monks, dkk (1994, hal. 269-271) bahwa kualitas hubungan dengan orang 

tua memegang peranan yang penting. Adanya komunikasi antara orang tua dan anak 

pada masa remaja akan menimbulkan kedekatan. Sehingga dengan tingkat 

komunikasi yang baik diharapkan mampu menimbulkan rasa percaya diri pada anak. 

Seperti dari hasil penelitian ini yaitu bahwa tingkat komunikasi antara orang tua dan 

anak pada siswi SMP Negeri 3 Salatiga menunjukkan hal yang optimal. Dimana 

sebanyak 60 % responden menunjukkan adanya komunikasi yang tinggi,    36 % 



menunjukkan komunikasi yang sedang dan hanya 4 % responden yang masuk dalam 

kategori rendah dalam komunikasi antara orang tua dan anak. 

Secara umum rasa percaya diri awal pada siswi kelas 1 SMP Negeri 3 Salatiga 

masih dalam tingkat sedang, hanya 46% saja yang memiliki rasa percaya diri yang 

tinggi. Mereka memiliki rasa percaya diri yang sedang karena tingkat kemampuan 

diri, mandiri, berani, bersikap tenang, bersosialisasi masih sedang. Namun hasilnya 

terpaut 4% dalam kategori tinggi, dimana tingkat optimis, berfikir positif berada pada 

tingkat yang tinggi. Sehingga kurang optimalnya remaja putri awal yaitu siswi kelas 1 

SMP Negeri 3 Salatiga masih membutuhkan intensitas komunikasi dengan orang tua. 

Hal ini berdasarkan hasil dari indikator optimis yang tinggi sehingga pada dasarnya 

siswi kelas 1 SMP Negeri 3 Salatiga mempunyai harapan percaya diri yang tinggi 

yang didukung oleh berfikir positif serta menyadari akan kelebihan diri yang dimiliki. 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan positif antara 

komunikasi orang tua dan anak dengan rasa percaya diri remaja putri awal, terbukti 

dari hasil nilai p value = 0,005 < 0,05. Semakin baik komunikasi orang tua dan anak 

akan mampu meningkatkan rasa percaya diri remaja putri awal. 

 

 

 

 

 

 

 



BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian serta analisis yang telah dilakukan pada bab 

sebelumnya maka penulis menyimpulkan. 

1. Komunikasi antara orang tua dan anak pada siswi SMP Negeri 3 Salatiga berada 

pada tingkat yang tinggi. Hal ini terbukti dari hasil penelitian yang penulis ajukan 

bahwa dari 50 siswi yang diambil sebagai sampel terdapat 2 siswi (4 %) 

berkategori rendah, 18 siswi (36 %) berkategori sedang, 30 siswi (60 %) 

berkategori tinggi. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa komunikasi antara orang tua dan anak 

siswi SMP Negeri 3 Salatiga berada pada kategori tinggi. 

2. Rasa percaya diri remaja putri awal pada siswi SMP Negeri 3 Salatiga berada 

pada tingkat sedang. Hal ini terbukti dari hasil penelitian yang penulis ajukan 

bahwa dari 50 siswi yang diambil sebagai sampel, terdapat 25 siswi (50 %) 

berkategori sedang, 23 siswi (46 %) berkategori tinggi, dan 2 siswi atau 4 % 

masuk dalam kategori rendah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rasa 

percaya diri remaja putri awal pada siswi SMP Negeri 3 Salatiga berada pada 

kategori baik. 

3. Ada hubungan yang signifikan antara komunikasi orang tua dan anak dengan rasa 

percaya diri remaja putri awal pada siswi SMP Negeri 3 Salatiga. Berarti ada 



hubungan yang positif antara kedua variabel tersebut yaitu semakin baik 

komunikasi orang tua dan anak maka rasa percaya diri remaja putri awal juga 

semakin baik atau semakin bertambahnya intensitas komunikasi orang tua dan 

anak maka semakin bertambahnya rasa percaya diri remaja putri awal. Apabila 

komunikasi antara orang tua dan anak kurang, maka rasa percaya diri remaja putri 

awal juga kurang baik. Hal ini terbukti setelah dilakukan uji korelasi dengan 

rumus Product Moment diperoleh hasil rxy = 0,628 (p < 0,01) dengan demikian 

korelasi dinyatakan signifikan. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan mengenai penelitian yang penulis 

lakukan yaitu penelitian mengenai hubungan antara komunikasi orang tua dan anak 

dengan rasa percaya diri remaja putri awal pada siswi SMP Negeri 3 Salatiga, penulis 

mengemukakan saran-saran sebagai berikut: 

1. Untuk remaja puteri awal 

Komunikasi antara orang tua dan anak yang terjalin dengan baik akan 

menimbulkan rasa percaya diri remaja puteri awal.Remaja putri awal diharapkan 

mampu menerima keadaan diri atas perubahan fisik yang terjadi dan tidak merasa 

rendah diri atas kekurangan diri sehingga mampu merasa percaya diri. Dalam hal ini 

perlu adanya hubungan dengan orang tua bilamana ada permasalahan yang sedang 

dihadapi kaitannya dengan rasa percaya diri. 

2. Untuk Orang tua Siswi 



Komunikasi antara orang tua dan anak yang terjalin dengan baik akan 

menimbulkan rasa percaya diri remaja putri awal. Saran dari penulis, pihak keluarga 

terutama orang tua untuk meningkatkan rasa percaya diri remaja putri awal di 

sekolah. Orang tua dapat mengantisipasinya dengan cara lebih meningkatkan 

komunikasi antara orang tua dan anak yang baik dalam keluarga, misal dengan 

memperbanyak membina keterbukaan, bertukar pikiran, dengan baik. 

3. Untuk Pihak Sekolah 

Rasa percaya diri remaja putri awal di sekolah yang baik salah satu 

penyebabnya adalah adanya komunikasi antara orang tua dan anak dalam keluarga. 

Untuk itu pihak sekolah sebaiknya memahami akan pentingnya hal ini, kemudian 

secara aktif menjalin kerja sama dengan orang tua siswa untuk mengantisipasi 

munculnya bentuk perilaku salah asuh khususnya yang disebabkan oleh kurangnya 

komunikasi orang tua dan anak dalam keluarga, misalnya dengan cara 

mengumpulkan orang tua siswa dan memberikan penyuluhan mengenai komunikasi 

antara orang tua dan anak dalam keluarga serta kaitannya dengan rasa percaya diri 

remaja putri awal. 

4. Untuk Penelitian Selanjutnya 

Untuk peneliti selanjutnya yang tertarik meneliti kajian yang sama dengan 

penelitian ini, diharapkan untuk lebih memperluas aspek-aspek dari penelitian ini. 

Karena keterbatasan yang ada peneliti ini hanya meneliti tentang rasa percaya diri 

remaja putri awal saja. Padahal komunikasi antara orang tua dan anak bukan satu-

satunya faktor yang mempengaruhi rasa percaya diri remaja putri awal. Oleh karena 

itu peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas aspek yang diteliti misal 



meninjau rasa percaya diri dari aspek lain seperti: tingkat pendidikan, tingkat 

kecemasan, penerimaan orang tua dan sebagainya, dengan demikian diharapkan hasil-

hasil penelitian selanjutnya akan lebih lengkap dan tentunya memperbanyak referensi 

hasil penelitian mengenai penelitian ini. 
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