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ABSTRAK 

Khasanah, Tika Nur. 2016. Pengaruh Konsep diri dan Komunikasi Interpersonal 

terhadap Interaksi Sosial pada Siswa SMP Negeri se-Sub Rayon 1 Kota 

Semarang Tahun Ajaran 2016/2017. Skripsi, Jurusan Bimbingan dan Konseling, 

Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. Dosen pembimbing I, 

Drs. Suharso, M.Pd., Kons. dan dosen pembimbing II, Kusnarto Kurniawan, 

S.Pd., M.Pd., Kons. 

 

Kata Kunci: Konsep Diri, Komunikasi Interpersonal, Interaksi Sosial 

Penelitian ini berdasarkan fenomena di salah satu SMP Negeri di sub rayon 

1 Kota Semarang yaitu SMP Negeri 39 Semarang yang menunjukkan interaksi 

sosial di sekolah kurang baik. Hal tersebut disebabkan karena konsep diri dan 

komunikasi interpersonal siswa yang kurang baik pula yang ditandai dengan siswa 

yang menutup diri, berhati-hati dalam berkata, merasa berbeda dengan yang lain, 

mudah tersinggung dan marah, dan sukar menyesuaikan diri bahkan terisolir. 

Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti ingin mengetahui dan menganalisis 

bagaimana gambaran konsep diri, komunikasi interpesonal, dan  interaksi sosial 

pada siswa, serta seberapa besar pengaruh konsep diri dan komunikasi 

interpersonal terhadap interaksi sosial.  

Jenis penelitian ini adalah Expost Facto dengan variabel konsep diri (X1), 

komunikasi interpersonal (X2), dan interaksi sosial (Y). Subjek penelitian ini 

berjumlah 286 siswa pada SMP Negeri se-sub rayon 1 Kota Semarang dengan 

teknik proportionate stratified random sampling, sesuai tabel Isaac dan Micahel 

5%. Pengumpulan datanya menggunakan skala konsep diri, skala komunikasi 

interpersonal, dan angket interaksi sosial. Validitas instrumen menggunakan 

validitas konstrak dengan rumus Product Moment dan reliabilitas instrumen 

menggunakan internal consistency dengan rumus Alpha Cronbach. Analisis data 

yang digunakan yaitu deskriptif persentase dan analisis regresi.  

Berdasarkan hasil penelitian menujukkan bahwa gambaran konsep diri, 

komunikasi interpersonal, dan interaksi sosial tergolong kriteria baik yakni 75%, 

81%, dan 80%, serta ada pengaruh signifikan konsep diri dan komunikasi 

interpersonal terhadap interaksi sosial sebesar 54,1%. Berdasarkan hasil yang 

diperoleh dapat disimpulkan bahwa semakin baik konsep diri dan komunikasi 

interpersonal maka akan semakin baik pula interaksi sosial yang terjalin pada 

siswa. Oleh karena itu guru BK perlu memberikan layanan informasi dengan 

media video kisah inspirasi guna perbaikan konsep diri, bimbingan kelompok 

dengan teknik permainan kerja sama atau bermain peran guna perbaikan 

komunikasi interpersonal dan interaksi sosial pada siswa. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Remaja merupakan masa transisi dari masa kanak-kanak menuju masa 

dewasa. Siswa SMP termasuk dalam masa remaja awal yaitu rentang usia 12-15 

tahun. Pada masa ini terdapat tugas perkembangan yang harus dicapai remaja 

yakni berhubungan dengan penyesuaian sosial dan penerimaan diri. Salah satu 

cara untuk mencapai tugas tersebut yaitu dengan berinteraksi dengan yang lain 

atau berinteraksi sosial.  

Bonner dalam Santosa (2004:11) mendefiniskan interaksi sosial adalah 

“suatu hubungan antara dua atau lebih individu manusia ketika kelaukan individu 

yang satu mempengaruhi, mengubah, atau memperbaiki kelakukan individu yang 

lain atau sebaliknya”. Kemudian menurut Thibaut dan Kelly dalam Sarwono 

(2011:33) mengemukakan bahwa interaksi sosial adalah hubungan untuk 

mencapai terjalinnya kerja sama antar satu sama lain. Dari dua definisi tersebut 

dapat disimpulkan bahwa interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara 

individu yang satu dengan yang lain atau lebih, baik secara langsung atau tidak 

untuk mencapai hasil-hasil yang positif.  

Keberhasilan interaksi sosial yang terjalin pada siswa tidak terlepas dari 

berbagai faktor yang mempengaruhinya. Adanya kontak sosial dan komunikasi 

merupakan syarat terjadinya interaksi sosial. Hal ini senada dengan pendapat 

Calhoun dalam Sugiyo (2006:25) menyatakan bahwa “pernyataan seseorang 

1 
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terhadap orang lain merupakan faktor penting dalam interaksi sosial”.  Kemudian 

Newcomb dalam Sarwono (2010:102) menyebutkan faktor yang berpengaruh 

dalam hubungan antar pribadi yaitu: 

Ada hukum-hukum yang mengatur hubungan-hubungan antara kepercayaan-

kepercayaan dan sikap-sikap yang ada pada seseorang dalam hubungan antar 

pribadi. Faktor yang berpengaruh didalamnya seperti komunikasi antar 

pribadi dan hubungan-hubungan dalam kelompok. Komunikasi inilah yang 

memungkinkan orang untuk saling berinteraksi, berorientasi atau bersama-

sama pada suatu objek tertentu.  

 

Selain faktor-faktor di atas, konsep diri pun turut mempengaruhi interaksi 

sosial. Sebagaimana pendapat Adler dalam Feist & Feist (2008:66) tekait interaksi 

sosial yakni bahwa “interaksi sosial adalah salah satu cara individu untuk 

memelihara tingkah lakunya yang mana dipengaruhi oleh konsep diri individu”. 

Jika seseorang mempersepsikan dirinya sebagai orang yang inferior dibandingkan 

dengan orang lain maka tingkah laku yang ditampilkannya pun akan berhubungan 

dengan kekurangan yang dipersepsikannya.  

Kemudian Festinger dalam Sarwono (2011:170) berpendapat bahwa “proses 

saling mempengaruhi dan perilaku saling bersaing dalam berinteraksi sosial 

ditimbulkan karena adanya kebutuhan untuk menilai diri sendiri”. Kebutuhan ini 

dapat dipenuhi dengan membandingkan diri dengan orang lain. Berdasarkan 

penjelasan faktor-faktor tersebut, dapat dikatakan bahwa interaksi sosial yang 

yang terjalin disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang 

berpengaruh terhadap tingkah laku individu dalam interaksi sosial yaitu konsep 

diri individu. Sedangkan faktor ekternal yang berpengaruh dalam interaksi sosial 

adalah komunikasi.  
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Setiap individu mempunyai aspek-aspek dalam dirinya yang meliputi fisik, 

psikis, dan sosial. Sebagimana pendapat Sobur (2003:506), mendefinisikan 

konsep diri yaitu “semua persepsi kita terhadap aspek diri yang meliputi aspek 

fisik, aspek sosial, dan aspek psikologis, yang didasarkan pada pengalaman dan 

interaksi kita dengan orang lain”. Kemudian menurut Atwer dalam Desmita 

(2010:180) mengemukakan bahwa “konsep diri pada individu tidak hanya 

meliputi aspek-aspek diri melainkan meliputi persepsi seseorang tentang diri, 

perasaan, keyakinan, dan nilai-nilai yang berhubungan dengan dirinya”.  

Jadi dapat disimpulkan, bahwa konsep diri adalah pandangan terhadap diri 

sendiri yang mencakup semua aspek diri dan gambaran diri individu. 

Perkembagan konsep diri dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu faktor internal 

dan eksternal, meliputi: pengalaman, peran sosial, identitas sosial, budaya, 

keluarga, orang lain bahkan kelompok rujukan. Sedangkan komponen dari konsep 

diri sendiri terdiri dari tiga komponen yaitu citra diri, harga diri, dan ideal diri. 

Keberhasilan remaja dalam menjalin interaksi sosial turut ditentukan oleh 

perkembangan konsep diri remaja. Menurut Sullivan dalam Rakhmat (2011:99) 

mengemukakan yaitu jika seseorang diterima oleh orang lain, dihormati, dan 

disenangi karena keadaan dirinya, maka seseorang tersebut akan cenderung 

bersikap menghormati dan menerima dirinya. Namun begitu sebaliknya, bila 

orang lain selalu meremehkan seseorang, menyalahkan dan menolak, maka 

seseorang tersebut akan cenderung tidak menyenangi dirinya dan lari dari 

lingkungan yang ada. Jadi dapat dikatakan bahwa individu yang baik dalam 

konsep dirinya akan berpengaruh pada interaksi sosialnya yaitu akan baik pula. 
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Selain konsep diri, faktor ekternal penyebab terjadinya interaksi sosial 

adalah komunikasi interpersonal. De Vito dalam Sugiyo (2005:3) mengemukakan 

bahwa komunikasi interpersonal akan terjadi apabila terdapat dua pihak yang 

saling mengirim dan merespon pesan dari pihak satu ke pihak lain secara langsung 

Sementara itu, Muhammad (2014:159) mendefinisikan komunikasi interpersonal 

adalah “suatu proses pertukaran informasi di antara paling sedikit dua orang 

dimana dalam proses tersebut antar satu sama lain langsung mengetahui 

responnya”.  

Berdasarkan definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa komunikasi 

interpersonal adalah pertukaran informasi dari individu ke individu lain maupun 

lebih secara tatap muka dengan tujuan antar individu memahami pesan yang 

disampaikan. Individu dalam berkomunikasi interpersonal tidaklah selalu berjalan 

efektif. Suatu komunikasi dapat dikatakan efektif apabila terdapat keterbukaan, 

sikap saling mendukung, empati, rasa positif, dan kesetaraan atau kesamaan antar 

kedua belah pihak.   

Sebagaimana menurut Vance Packard dalam Rakhmat (2011:15) yang 

mengemukakan bahwa apabila seseorang gagal dalam berkomunikasi 

interpersonal maka yang akan terjadi adalah ia akan menjadi agresif, senang 

berkhayal, memiliki sikap yang dingin, dan menderita flight syndrome atau ingin 

melarikan diri dari lingkungannya. Kegagalan dalam komunikasi interpersonal 

dapat menumbuhkan hubungan sosial yang kurang baik. Kegagalan tersebut dapat 

menimbulkan perselisihan dan pertentangan antar kedua belah pihak. Namun 

begitu juga sebaliknya, seseorang yang berhasil berkomunikasi interpersonal 
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maka akan menimbulkan lima hal yaitu: pengertian, kesenangan, pengaruh pada 

sikap, menjadikan hubungan sosial semakin baik, dan tindakan yang positif.  

Individu yang mempunyai pandangan positif terhadap diri sendiri akan 

mengembangkan sifat kepercayaan diri, harga diri dan kemampuan untuk melihat 

dirinya secara realistis. Untuk dapat saling memahami antarsatu dengan yang lain 

dibutuhkanlah komunikasi interpersonal. Komunikasi inilah yang akan 

memberikan informasi-informasi terkait dengan keadaan yang dimiliki antar 

individu. Informasi tersebut kemudian ditafsirkan dan direspon dalam bentuk 

suatu sikap atau perasaan seperti senang, menerima, dan menolak. Dari sinilah 

suatu interaksi sosial akan terjalin antarsatu sama lain. 

Fenomena yang ditemukan di lapangan yakni di SMP Negeri 39 Semarang 

diperoleh hasil analisi DCM pada bidang sosial siswa kelas VII dan VIII masih 

rendah yakni pada kelas VII B sebesar 33,63%, VII G sebesar 32,34%, VII H 

sebesar 34,25%, VIII G sebesar 46,77%, dan kelas VIII H sebesar 40,97%  

dengan derajat permasalahan D. Hal ini ditunjukkan dari hubungan pribadi yang 

terjalin pada siswa, diantaranya siswa yang ingin mempunyai kawan yang akrab, 

sering menyesali diri, sering malu dan sukar dalam bergaul maupun dalam 

mendapatkan teman, merasa iri dengan prestasi orang lain, bersikap dingin dalam 

pergaulan, ingin dikagumi orang lain, merasa berbeda dengan orang lain, serta 

ingin hidup lebih tenang. 

Pada kehidupan sosial remaja dan berorganisasi ditunjukkan dengan siswa 

mudah tersinggung, sering bertentangan dengan orang lain, bingung dan malu bila 

berhadapan dengan orang banyak, mudah marah, serta sering tidak sabar. Selain 



6 

 

 

itu hal ini juga terlihat pada masalah remaja diantaranya sering melamun, bergaul 

hanya dengan teman yang sejenis, serta merasa kesepian dan iri ketika melihat 

teman yang sudah mempunyai pasangan atau teman dekat.  

Salah seorang Guru BK SMP Negeri 39 Semarang juga mengungkapkan hal 

yang serupa saat diwawancara pada tanggal 12 Januari 2016 yaitu interaksi sosial 

yang terjalin pada siswa kelas VII dan VIII kurang baik. Terlihat terdapat siswa 

yang bersikap dingin, tertutup, sulit menyesuaikan diri, bahkan terisolir dari 

pergaulan. Interaksi sosial yang kurang baik tersebut merupakan dampak dari 

konsep diri dan komunikasi interpersonal pada siswa yang kurang baik pula.  

Berdasarkan fenomena dan permasalahan yang terjadi di atas, dapat 

dikatakan bahwa kehidupan sosial siswa yakni terkait dengan interaksi sosial pada 

siswa di SMP Negeri 39 Semarang masih rendah. Interaksi sosial pada siswa 

tersebut dipengaruhi oleh konsep diri dan komunikasi interpersonal yang kurang 

baik pula.  

Sebagaimana dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Lina Lidiawati 

(2015) diperoleh hasil bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara konsep 

diri dengan interaksi sosial siswa kelas VII SMPN 3 Tulakan. Kemudian hasil 

penelitian oleh Suhendra Taufiq (2016) yang menunjukkan terdapat hubungan 

yang positif dan signifikan antara komunikasi interpersonal dengan interaksi 

sosial pada siswa kelas IV SDN se-Kecamatan Bambanglipuro Bantul. 

Memperhatikan kondisi yang terjadi pada siswa terkait dengan konsep diri, 

komunikasi interpersonal, dan interaksi sosial maka dibutuhkan upaya untuk 

mengatasi permasalahan tersebut. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah 
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melakukan Bimbingan dan Konseling. Bimbingan dan konseling adalah suatu 

bantuan yang diberikan oleh konselor kepada konseli agar konseli mampu 

menyelesaikan masalah yang dihadapinya dan mampu mengembangkan potensi 

yang dimilikinya seoptimal mungkin. Tujuannya yaitu agar siswa dapat 

memahami dirinya, dapat mengarahkan dan menyesuaikan diri, serta dapat 

mengembangkan diri secara optimal dengan melalui layanan-layanan yang ada 

Bimbingan dan Konseling.  

Oleh sebab itu menjadikan peneliti ingin mengetahui bagaimana gambaran 

konsep diri, komunikasi interpersonal dan interaksi sosial pada siswa, serta 

pengaruh konsep diri dan komunikasi interpersonal terhadap interaksi sosial 

siswa. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh 

Konsep Diri dan Komunikasi Interpersonal terhadap Interaksi Sosial pada Siswa 

SMP Negeri se-Sub Rayon 1 Kota Semarang Tahun Ajaran 2016/2017”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan peneliti, maka rumusan 

permasalahannya adalah: 

1) Bagaimana gambaran konsep diri pada siswa SMP Negeri se-Sub Rayon 1 

Kota Semarang Tahun Ajaran 2016/2017? 

2) Bagaimana gambaran komunikasi interpersonal pada siswa SMP Negeri se-

Sub Rayon 1 Kota Semarang Tahun Ajaran 2016/2017? 

3) Bagaimana gambaran interaksi sosial pada siswa SMP Negeri se-Sub Rayon 

1 Kota Semarang Tahun Ajaran 2016/2017? 
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4) Seberapa besar pengaruh konsep diri terhadap interaksi sosial pada siswa 

SMP Negeri se-Sub Rayon 1 Kota Semarang Tahun Ajaran 2016/2017? 

5) Seberapa besar pengaruh komunikasi interpersonal terhadap interaksi sosial 

pada siswa SMP Negeri se-Sub Rayon 1 Kota Semarang Tahun Ajaran 

2016/2017? 

6) Seberapa pengaruh konsep diri dan komunikasi interpersonal secara 

bersama-sama terhadap interaksi sosial pada siswa SMP Negeri se-Sub 

Rayon 1 Kota Semarang Tahun Ajaran 2016/2017? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan permasalahan tersebut, maka penelitian ini 

mempunyai tujuan yaitu: 

1) Untuk mengetahui dan menganalisis gambaran konsep diri pada siswa SMP 

Negeri se-Sub Rayon 1 Kota Semarang Tahun Ajaran 2016/2017. 

2) Untuk mengetahui dan menganalisis gambaran komunikasi interpersonal 

pada siswa SMP Negeri se-Sub Rayon 1 Kota Semarang Tahun Ajaran 

2016/2017. 

3) Untuk mengetahui dan menganalisis gambaran interaksi sosial pada siswa 

SMP Negeri se-Sub Rayon 1 Kota Semarang Tahun Ajaran 2016/2017. 

4) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh konsep diri terhadap interaksi 

sosial pada siswa se-Sub Rayon 1 Kota Semarang Tahun Ajaran 2016/2017. 

5) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh komunikasi interpersonal 

terhadap interaksi sosial pada siswa SMP Negeri se-Sub Rayon 1 Kota 

Semarang Tahun Ajaran 2016/2017. 
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6) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh konsep diri dan komunikasi 

interpersonal secara bersama-sama terhadap interaksi sosial pada siswa 

SMP Negeri se-Sub Rayon 1 Kota Semarang Tahun Ajaran 2016/2017. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis   

Manfaat teoritis dari penelitian ini yaitu untuk memperkaya referensi dan 

memberikan masukan bagi pengembangan ilmu bimbingan dan konseling tentang 

pengaruh konsep diri dan komunikasi interpersonal terhadap interaksi sosial 

siswa. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1) Untuk konselor, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan 

dalam upaya membantu mengatasi permasalahan siswa dengan memberikan 

layanan BK untuk yang berkaitan dengan konsep diri dan komunikasi 

interpersonal siswa yang berpengaruh pada interaksi sosial yang terjalin. 

2) Untuk wali kelas, penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan agar lebih 

memperhatikan kondisi individual siswa kaitanya dengan konsep diri, 

komunikasi interpersonal dan interaksi sosial siswa. 

1.5 Sistematika Skripsi 

Sistematika skripsi merupakan garis besar penyusunan skripsi yang 

memudahkan dalam memahami keseluruhan isi skripsi yang terdiri dari tiga 

bagian yaitu: bagiaan awal, bagian isi, dan bagia akhir.  
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Bagian awal terdiri atas halaman judul, pernyataan keaslian, pengesahan, 

motto dan persembahan, prakata, abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, 

dan daftar lampiran.  

Bagian isi terdiri atas lima bab, yaitu: pendahuluan, tinjauan pustaka, 

metode penelitian, hasil dan pembahasan, dan penutup. 

Bab 1 Pendahuluan, menyajikan gagasan pokok yang terdiri atas lima 

bagian yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan sistematika skripsi. Kelima gagasan tersebut ditulis dalam bentuk 

sub bab.  

Bab 2 Tinjauan Pustaka, berisi hasil-hasil penelitian terdahulu, kajian 

teorit5is, dan hipotesis penelitian. Pada kajian teoritis, penelitian ini membahas 

tentang (1) Interaksi sosial meliputi: pengertian, ciri-ciri, syarat-syarat terjadinya, 

faktor-faktor yang mempengaruhi, dan bentuk-bentuk interaksi sosial, (2) konsep 

diri meliputi: pengertian, komponen, karakteristik, faktor-faktor yang 

memperngaruhi, dan pengaruh konsep diri terhadap interaksi sosial, (3) 

komunikasi interpersonal meliputi: pengertian komunikasi, pengertian komunikasi 

interpersonal, tujuan, pentingnya, ciri-ciri, klasifikasi, faktor-faktor yang 

mempengaruhi, dan pengaruh komunikasi interpersonal terhadap interaksi sosial, 

(4) pengaruh konsep diri dan komunikasi interpersonal terhadap interaksi sosial 

atau kerangka berpikir dalam penelitian ini. serta (5) Hipotesis.  

Bab 3 Metode Penelitian. Pada bab ini terdiri atas jenis penelitian, variabel 

penelitian, populasi dan sampel, metode dan alat pengumpul data, prosedur 
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penyususunan instrumen, validitas dan reliabilitas instrumen, hasil uji coba 

instrumen dan teknik analisis data.  

Bab 4 Hasil dan Pembahasan. Bab ini berisi hasil analisis data dan 

pembahasanya yang disajikan dalam rangka menjawab permasalahan penelitian. 

Pada bab ini dapat terdiri dari beberapa sub-bab hasil penelitian dan sub-bab 

pembahasan, meliputi gambaran konsep diri, komunikasi interpersonal dan 

interaksi sosial serta pengaruh konsep diri dan komunikasi interpersonal terhadap 

interaksi sosial. Serta keterbatasan penelitian ini sendiri. 

Bab 5 Penutup. Pada bab penutup ini berisi simpulan dari hasil dan 

pembahasan penelitian, dan saran. Selanjutnya pada bagian akhir ini terdiri atas 

daftar pustaka, dan lampiran-lampiran yang mendukung penelitian ini.  
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini akan menguraikan tinjauan pustaka yang melandasi penelitian ini, 

meliputi: (1) penelitian terdahulu, (2) kerangka teoritis,  (3) kerangka berpikir, dan 

(4) hipotesis.  

2.1 Penelitian Terdahulu  

Penelitian terdahulu adalah penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya 

oleh peneliti lain. Tujuannya adalah sebagai bahan masukan bagi peneliti dan 

untuk membandingkan antara penelitian yang satu dengan yang lain. Berikut 

penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini antara lain:   

Penelitian yang dilakukan oleh Herman Widodo dkk (2013) diperoleh hasil 

bahwa ada hubungan konsep diri dengan interaksi sosial pada siswa SMA Negeri 

1 Kayanagn tahun ajaran 2013/2014. Siswa yang mampu memahami tentang 

dirinya, mampu membedakan dirinya dengan orang lain, selalu mengamati dirinya 

sendiri memiliki kemampuan menyesuaikan diri dengan situasi yang dialaminya 

serta memiliki pemonitoran yang baik, artinya mampu membaca situasi sosial 

dalam rangka memahami orang lain terhadap dirinya, serta mampu berinteraksi 

terutama dalam kehidupan lingkungan sekolah serta di masyarakat sosial. pada 

penelitian ini indikator konsep diri yang digunakan adalah ide, pendirian, 

kepercayaan, dan pikiran. Kemudian pada interaksi sosial, indikatornya adalah 

tingkah kaku, mempengaruhi individu, dan memperbaiki kelakuan individu. 

12 
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 Penelitian yang dilakukan oleh Ardiatma Rio Respati (2015) diperoleh hasil 

yang menunjukkan bahwa komunikasi interpersonal siswa dapat ditingkatkan 

melalui Bimbingan Kelompok dengan Teknik Permainan Kerjasama, menyatakan 

bahwa komunikasi interpersonal berpengaruh terhadap hubungan sosial yang 

terjalin seperti interaksi sosial. Siswa yang memiliki komunikasi interpersonal 

kurang baik akan mengalami hambatan dalam bergaul dengan orang lain. Dimana 

dengan Bimbingan kelompok dengan teknik permainan kerjasama siswa dapat 

belajar tentang keterampilan sosial sehingga dapat memperbaiki hubungan antar 

manusia dengan menciptakan suasana yang santai dan menyenangkan dalam 

hubungan sosial yang terjalin. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Lina Lidiawati (2015) diperoleh hasil bahwa 

terdapat hubungan yang signifikan antara konsep diri dengan interaksi sosial 

siswa kelas VII SMP N 3 Tulakan. Hal ini menggambarkan bahwa kemampuan 

siswa dalam memahami dan mengetahui konsep dirinya akan semakin menunjang 

interaksi sosial siswa baik di sekolah maupun di luar sehingga menjadikan siswa 

mampu bersaing secara sehat dan positif.  

Penelitian yang dilakukan oleh Suhendra Taufiq (2016) diperoleh hasil yang 

menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara 

komunikasi interpersonal dengan interaksi sosial pada siswa kelas IV SDN se-

Kecamatan Bambanglipuro Bantul. Semakin tinggi komunikasi interpersonal 

siswa, maka interaksi sosialnya juga akan semakin tinggi. Sebaliknya, semakin 

rendah komunikasi interpersonal siswa, maka akan semakin rendah pula interaksi 

sosialnya. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan 
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dilakukan oleh peneliti yakni dari aspek yang diukur pada komunikasi 

interpersonal meliputi kejelasan makan, keterbukaan, empati, dan umpan balik. 

Kemudian aspek pada interaksi sosial meliputi kerja sama, berkomunikasi, daya 

tarik, dan peduli.  

 Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu di atas mengenai konsep diri, 

komunikasi interpersonal dan interaksi sosial tersebut menjadi referensi dan 

memperkuat peneliti dalam melaksanakan penelitian nantinya. Dari penelitian 

tersebut dapat dikatakan bahwa konsep diri dan komunikasi interpersonal 

berpengaruh terhadap kehidupan siswa khususnya dalam menjalin interaksi sosial. 

Ketiga hal tersebut sangat penting dan berpengaruh pada proses perkembangan 

remaja. 

2.2 Kerangka Teoritis  

2.2.1  Interaksi Sosial 

Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang selalu ingin hidup 

bersama dan berhubungan dengan orang lain dalam rangka pemenuhan kebutuhan 

hidupnya. Untuk mencapai kebutuhan tersebut harus diwujudkan dengan tindakan 

melalui hubungan timbal-balik. Hubungan inilah yang disebut interaksi. Interaksi 

terjadi apabila satu individu melakukan tindakan sehingga menimbulkan reaksi 

dari individu lainnya. Karena itulah interaksi terjadi dalam suatu kehidupan sosial. 

2.2.1.1  Pengertian Interaksi Sosial  

Pandangan Adler menitikberatkan pada pandangan bahwa tingkah laku 

manusia didorong oleh kepedulian sosial yaitu “sebuah sikap keterhubungan 
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dengan kemanusiaan atau pada suatu perasaan kesatuan dengan manusia lainnya, 

sebuah empati bagi setiap anggota komunitas manusia” (Feist & Feist, 2008:59). 

Artinya bahwa manusia dalam menjalani kehidupannya sudah pasti membutuhkan 

manusia lainnya. Adanya kepedulian sosial inilah yang menjadikan manusia untuk 

berinteraksi sosial dengan lainnya. Mereka menghubungkan dirinya dengan orang 

lain, ikut dalam kegiatan kerja sama, menepatkan kesejahteraan sosial di atas 

kepentingan diri sendiri, dan mengembangkan gaya hidup yang mengutamakan 

pada sosial. 

Kepedulian sosial merupakan potensi dari dalam diri setiap orang yang 

harus dikembangkan. Menurut Adler, kepedulian sosial adalah satu-satunya alat 

yang digunakan untuk menilai harga diri individu. Manusia yang memiliki 

kepedulian sosial berarti dia sudah mencapai kedewasaan psikologis dan dapat 

dikatakan sebagai manusia yang sehat. “Manusia yang tidak dewasa tidak akan 

memiliki Gemeinschaftsgefufl yaitu lebih memusatkan pada diri sendiri, dan 

berjuang demi kekuasaan dan keunggulan pribadi terhadap manusia lainnya” 

(Feist & Feist, 2008:69). Dengan demikian jelas bahwa manusia tidak akan 

terlepas dari interaksi sosial. 

Bonner dalam Santosa (2004:11) mendefiniskan interaksi sosial adalah 

“suatu hubungan antara dua atau lebih individu manusia ketika kelaukan individu 

yang satu mempengaruhi, mengubah, atau memperbaiki kelakukan individu yang 

lain atau sebaliknya”. Kemudian Basrowi (2005:138) mengemukakan “interaksi 

sosial tidak hanya terjadi pada orang ke orang, melainkan terjadi pula pada orang 

ke kelompok, dan kelompok ke kelompok”.  
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Hubungan yang terjalin pada interaksi sosial bersifat dinamis yakni 

mempertemukan antar satu pihak dengan pihak lain secara langsung dan 

berkesinambungan. Hal ini senada dengan pendapat Sarwono (2010:185) yang 

mendefinisikan hubungan pada interaksi sosial tidak hanya terjadi antara dua 

orang atau lebih, melainkan juga hubungan antar manusia dengan kelompok-

kelompok, dan kelompok dengan kelompok.  

Sedangkan Thibaut dan Kelly dalam Sarwono (2011:33) menerangkan 

interaksi sosial adalah hubungan antara dua orang atau lebih yang ditandai adanya 

saling tergantung antar satu sama lain untuk mencapai hasil-hasil yang positif 

yakni seperti terjalinnya persabahatan dan kerja sama. Berdasarkan definisi-

definisi dari ahli maka dapat disimpulkan interaksi sosial adalah hubungan timbal 

balik antara individu yang satu dengan yang lain atau lebih, baik secara langsung 

atau tidak untuk mencapai hasil-hasil yang positif. 

2.2.1.2  Ciri-ciri Interaksi Sosial 

Suatu hubungan dapat dikatakan interaksi sosial apabila mengandung ciri-

ciri sebagai berikut: 

 Menurut Santosa (2004:11) ciri-ciri interaksi sosial antara lain: 

1) Adanya hubungan 

Setiap interaksi sudah barang tentu terjadi karena adanya hubungan 

antara individu dengan individu maupun antara individu dengan 

kelompok. 

 

2) Ada Individu 

Setiap interaksi sosial menurut tampilnya individu-individu yang 

melaksanakan hubungan. 

3) Ada Tujuan 

Setiap interaksi sosial memiliki tujuan tertentu seperti mempengaruhi 

individu lain. 

4) Adanya hubungan dengan struktur dan fungsi sosial 
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Interaksi sosial yang ada hubungan dengan struktur dan fungsi kelompok 

ini terjadi karena individu dalam hidupnya tidak terpisah dari kelompok. 

Di samping itu, tiap-tiap individu memiliki fungsi di dalam kelompoknya. 
 

 Sedangkan Basrowi (2005:139) mengemukakan ciri-ciri interaksi sosial 

sebagai berikut: 

1) Ada pelaku dengan jumlah lebih dari satu orang; 

2) Ada komunikasi antarpelaku dengan menggunakan simbol-simbol; 

3) Ada dimensi waktu (masa lampau, masa kini dan masa mendatang) yang 

menentukan sifat aksi yang sedang berlangsung; 

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

tersebut dengan perkiraan oleh pengamat. 
 

Berdasarkan ciri-ciri interaksi sosial menurut ahli di atas, maka peneliti 

dapat menyimpulkan bahwa terjadinya interaksi sosial apabila mengandung ciri-

ciri sebagai berikut: 

1) Kontak Sosial  

Kontak sosial yakni bertemunya individu yang satu atau lebih dengan 

individu lain baik secara langsung ataupun tidak. Kontak sosial terbagi menjadi 

dua macam yaitu berdasarkan bentuk hubungan dan berdasarkan tingkat 

hubungan.  

Berdasarkan bentuk hubungannya, kontak sosial dapat terbagi menjadi tiga 

yaitu antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok 

dengan kelompok. Sedangkan tingkat hubungannya, kontak sosial dapat bersifat 

primer yakni melakukan kontak secara langsung, dan bersifat sekunder yakni 

melakukan kontak dengan media perantara atau adanya pihak  ketiga.  

2) Komunikasi 

Komunikasi adalah proses pengiriman informasi. Antar satu orang dengan 

orang lain mengunakan komunikasi untuk melakukan interaksi. komunikasi ini 
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berdasarkan bentuk komunikasi yang dilakukan yakni verbal dan nonn verbal, 

serta arah komunikasi yang terjadi yakni terdapat adanya aksi dan reaksi serta 

tidak mendominasi dalam berkomunikasi   

3) Tujuan 

Tujuan dalam berinteraksi sosial dibagi menjadi dua yakni tujuan yang 

bersifat asosiatif. Tujuan ini mengarah kepada terciptanya suasana yang 

menyenangkan dan saling menguntungkan diantaranya terciptanya kerja sama, 

akomodasi, dan asimilasi. 

4) Dimensi Waktu 

Dimensi waktu dalam interaksi sosial dimaksudkan untuk menentukan sifat 

aksi yang sedang berlangsung yakni sekarang, lusa, dan masa depan. Dapat 

terlihat dari ketetapan waktu yang digunakan dalam menanggapi pertanyaan. 

2.2.1.3  Syarat-syarat Terjadinya Interaksi Sosial  

Suatu interaksi sosial tidak akan terjadi apabila tidak memenuhi syarat-

syarat interaksi sosial. Ada dua syarat terjadinya interaksi sosial yaitu 

menjelaskan ada dua syarat terjadinya interaksi sosial yaitu kontak sosial dan 

komunikasi sosial (Basrowi (2005:140-144).  

1) Kontak Sosial 

Kontak sosial merupakan hubungan antara individu satu dengan yang 

lainnya baik secara langsung (primer) maupun tidak langsung (sekunder). Kontak 

sosial langsung misalnya bertatap muka, berjabat tangan, dan melalukan 

percakapan. Sedangkan kontak sosial tidak langsung seperti melakukan hubungan 

melalui telepon.  
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Kontak sosial dapat bernilai positif dan negatif. Kontak sosial yang bernilai 

positif yakni kontak sosial yang terdapat adanya saling pengertian dan saling 

menguntungkan sehingga dapat membuat hubungan tersebut berlangsung lama. 

Sedangkan kontak sosial yang nilai negatif yakni kontak sosial yang di dalamnya 

tidak terdapat rasa saling pengertian sehingga dan mungkin dapat merugikan 

sehingga memungkinkan hubungan yang tidak akan bertahan lama.  

Ada tiga bentuk kontak sosial yaitu sebagai berikut: 

(1) Antara orang-perorangan yaitu hubungan antara satu orang dengan orang 

lain baik melalui percakapan ataupun tidak. Misalnya saling menegur, 

bercakap-cakap, dan berjabat tangan.  

(2) Antara orang-perorangan dalam suatu kelompok atau sebaliknya yaitu 

hubungan antara satu orang dengan orang lain dalam suatu kelompok 

tertentu baik secara langsung maupun tidak. Misalnya seorang guru yang 

memiliki hubungan dengan siswa di sekolah. 

(3) Antara suatu kelompok dengan kelompok lainnya yakni hubungan yang 

dilakukan antara kelompok satu dengan kelompok lain. Biasanya mengarah 

pada terjadinya kerja sama antar kelompok-kelompok tersebut. Misalnya 

PMR yang bekerja sama dengan Pramuka. 

2) Komunikasi Sosial 

Komunikasi sosial adalah suatu proses saling memberikan tafsiran kepada 

pihak lain dalam hubungan sosial. Melalui tafsiran tersebutlah seseorang dapat 

mewujudkan perilaku sebagai reaksi terhadap maksud yang ingin disampaikan 

oleh pihak lain. Komunikasi dapat berupa verbal dan non verbal. Komunikasi 
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yang berupa verbal diwujudkan dengan kata-kata dalam pembicaraan. Sedangkan 

komunikasi yang berupa non verbal diwujudkan dengan gerak gerik fisik ataupun 

perasaan.  

Pada komunikasi terdapat proses aksi dan reaksi. Proses aksi dan reaksi 

terjadi ketika komunikator memberikan informasi baik verbal maupun non verbal 

yang kemudian diterima oleh komunikan (aksi). Informasi yang diterima oleh 

komunikan kemudian dipahami hingga timbullah sikap atau suatu perasaan  dari 

komunikan terhadap informasi tersebut yang diberikan kepada komunikatot 

(reaksi). Sikap atau perasaan tersebut dapat berupa senang, ragu-ragu, takut, 

menolak, bersahabat atau sebagainya.  

Komunikasi hampir sama dengan kontak sosial. Namun, adanya kontak 

sosial belum tentu berarti komunikasi sosial telah terjadi. Karena kontak sosial 

dapat terjadi pada siapa saja misalnya dengan cara berjabat tangan dan berbicara. 

Namun sebaliknya dalam komunikasi sosial dituntut adanya pemahaman makna 

atas suatu pesan dan tujuan bersama-sama antar masing-masing pihak.  

2.2.1.4  Faktor-faktor yang Mempengaruhi Interaksi Sosial 

Dalam interaksi sosial terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi berhasil 

atau tidaknya interaksi sosial tersebut. Santosa (2004:12) mengemukakan 

beberapa faktor yang dapat mempengaruhi interaksi sosial yaitu sebagai berikut: 

1) The nature of the social situation 

Situasi sosial itu bagaimanapun memberi bentuk tingkah laku terhadap 

individu yang berasa dalam situasi tertentu. 

2) The norms prevailing in any given social group 

Kekuasaan norma-norma kelompok sangat berpengaruh terhadap 

terjadinya interaksi sosial antar individu. 

3) Their own personality trends 
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Masing-masing individu mempunyai tujuan kepribadian sehingga 

berpengaruh terhadap tingkah lakunya. 

4) A person’s transitory tendencies 

Setiap individu berinteraksi sesuai dengan kedudukan dan kondisinya 

yang bersifat sementara. 

5) The process of perceiving and interpreting a situation 

Setiap situasi mengandung bagi setiap individu sehingga hal ini 

memengaruhi individu untuk melihat dan menafsirkan situasi 

tersebut. 

 

Selain faktor di atas, konsep diri pun ikut berpengaruh terhadap interaksi 

sosial. Sebagaimana pendapat Adler dalam Feist & Feist (2008:66) menyatakan 

bahwa “interaksi sosial adalah salah satu cara individu untuk memelihara tingkah 

lakunya yang mana dipengaruhi oleh konsep diri individu”. artinya jika seseorang 

mempersepsikan dirinya sebagai orang yang inferior dibandingkan dengan orang 

lain maka tingkah laku yang ditampilkannya pun akan berhubungan dengan 

kekurangan yang dipersepsikannya.  

Kemudian Festinger dalam Sarwono (2011:170) berpendapat bahwa “proses 

saling mempengaruhi dan perilaku saling bersaing dalam berinteraksi sosial 

ditimbulkan karena adanya kebutuhan untuk menilai diri sendiri dan kebutuhan ini 

dapat dipenuhi dengan membandingkan diri dengan orang lain”. Kebutuhan ini 

dapat dipenuhi dengan membandingkan diri dengan orang lain. Dengan kata lain 

bahwa konsep diri seseorang akan menentukan berlangsungnya interaksi sosial 

yang dilakukaknnya. 

Newcomb dalam Sarwono (2010:102) menyebutkan faktor yang 

berpengaruh dalam hubungan antar pribadi yaitu: 

Ada hukum-hukum yang mengatur hubungan-hubungan antara kepercayaan-

kepercayaan dan sikap-sikap yang ada pada seseorang dalam hubungan antar 

pribadi. Faktor yang berpengaruh di dalamnya seperti komunikasi antar 

pribadi dan hubungan-hubungan dalam kelompok. Komunikasi inilah yang 



22 

 

 

memungkinkan orang untuk saling berinteraksi, berorientasi atau bersama-

sam pada suatu objek tertentu. 
 

 Sementara itu dalam Dayaksini & Hudaniah (2012:106) ada faktor-faktor 

lain yang mempengaruhi interaksi sosial diantaranya: 

1) Imitasi 

Imitasi adalah suatu proses belajar dengan cara meniru baik langsung atau 

tidak sehingga menimbulkan tingkah laku yang sama. Sebagaimana pendapat dari 

Gabriel Tarde yang beranggapan bahwa seluruh kehidupan sosial didasari oleh 

faktor-faktor imitasi saja.  

Peranan imitasi dalam interaksi sosial dapat berupa segi positif dan negatif. 

Dari segi positif, adanya imitasi ini dapat menimbukan tingkah laku yang 

seragam, memperluas perkembangan perilaku yang positif, memperoleh 

kecakapan dengan segera, dan dapat mendorong individu/kelompok untuk 

bertingkah laku. Sedangkan dari segi negatif, imitasi akan dapat menimbulkan 

kesalahan kolektif apabila yang diimitasi itu salah dan dapat menghambat 

perkembangan kebiasaan berpikir kritis karena langsung mengimitasi tanpa 

berpikir terlebih dahulu. 

2) Sugesti  

Sugesti merupakan cara pemberian suatu pandangan atau pengaruh oleh 

seseorang kepada orang lain dengan cara tertentu sehingga orang tersebut 

mengikuti pandangan atau pengaruh tersebut. Sugesti mudah terjadi pada individu 

yang dalam keadaan sebagai berikut yakni mengalami hambatan berpikir, 

mengalami keadaan pikiran yang terpecah belah (dissosiasi), karena otoritas, 

karena minoritas, dan karena will to believe.   
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Sugesti dalam interaksi sosial dapat berasal dari manapun. Ada dua macam 

sugesti yakni auto sugesti dan hetero sugesti. Auto sugesti yaitu sugesti terhadap 

diri yang datang dari diri sendiri, sedangkan heteo sugesti yaitu sugesti yang 

datang dari orang lain. 

3) Identifikasi  

Identifikasi adalah dorongan dalam diri seseorang untuk menjadi sama 

dengan pihak lain. Sebagaiman pendapat Freud yang menyatakan bahwa setiap 

individu mempunyai nafsu atau dorongan untuk meenempatkan diri pada situasi 

tertentu ketika individu tersebut berada bersma-sama individu lain. Dengan 

melakukan identifikasi ini, individu dapat bertingkah laku seperti teman-

temannya.  

Proses identifikasi ini awalnya berlangsung tidak sadar kemudian irrasional 

dan selanjutnya akan disadari oleh individu yang melakukan identifikasi. 

Identifikasi memungkinkan terjadinya pengaruh yang lebih mendalam daripada 

proses imitasi dan sugesti.  

4) Simpati  

 Simpati adalah suatu proses tertariknya individu kepada individu lain dalam 

suasana dan situasi tertentu. Simpati timbul berdasarkan penilaian perasaan 

terhadap sesuatu bukan berdasarkan pertimbangan yang logis dan rasional. 

Simpati ini mempunyai tujuan yakni agar tercipta kerja sama dan saling 

pengertian diantara yang satu dengan yang lainnya.  

 Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor yang dapat 

mempengaruhi interaksi sosial yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor 
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internal dapat berupa konsep diri, imitasi, sugesti, identifikasi dan simpati, 

sedangkan faktor ekternalnya dapat berupa pengaruh dari komunikasi 

antarpribadi, situasi sosial, kedudukan individu, dan norma-norma kelompok. 

2.2.1.5  Bentuk-bentuk Interaksi Sosial 

Berikut bentuk-bentuk interaksi sosial menurut Merton Deuttah, Park dan 

Burgess, serta Krout yang dikutip dalam Santosa (2004:22-27) sebagai berikut: 

 Merton Deuttah berpendapat bahwa bentuk-bentuk interaksi sosial meliputi: 

1) Kerja sama merupakan suatu bentuk interaksi sosial ketika tujuan anggota 

kelompok yang satu berkaitan erat dengan tujuan anggota yang lain. Kerja 

sama ini timbul apabila individu menyadari bahwa mereka mempunyai 

tujuan yang sama dan pada saat yang bersamaan mempunyai cukup 

pengetahuan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. 

2) Persaingan adalah suatu bentuk interaksi sosial ketika seorang individu 

dapat mencapai tujuan sehingga individu lain akan terpengaruh dalam 

mencapai tujuan. 

Sedangkan interaksi sosial menurut Park dan Burgess yaitu membaginya 

menjadi empat yaitu: 

1) Persaingan adalah suatu proses sosial ketika individu/kelompok saling 

berusaha dan berebut untuk mencapai keuntungan dalam waktu yang 

bersamaan. 

2) Pertentangan adalah suatu proses sosial ketika individu atau kelompok 

individu berusaha memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak 

lawan. 
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3) Persesuaian adalah suatu proses ketika individu atau kelompok saling 

menyesuaikan diri untuk mengatasi ketegangan-ketegangan. 

4) Asimilasi adalah suatu proses sosial dalam taraf kelanjutan, yang ditandai 

dengan adanya usaha-usaha mengurangi perbedaan yang terdapat di antara 

individu atau kelompok. 

Sementara itu, Krout membagi interaksi sosial ke dalam komensalisme, 

parasialisme, mutualisme, dan sociality.  

1) Komensalisme adalah salah satu interaksi sosial yang dilaksanakan tanpa 

adanya perjanjian terlebih dahulu. 

2) Parasialisme adalah suatu interaksi sosial yang hanya menguntungan salah 

satu pihak saja. 

3) Mutualisme adalah suatu interaksi sosial yang hanya menguntungan kedua 

pihak. 

4) Sociality adalah suatu interaksi sosial yang bersifat kemasyarakatan. 

Menurut pendapat Soekanto (2014:65-95) menggolongkan proses-proses 

interaksi sosial dibagi menjadi dua yaitu proses yang asosiatif dan disosiatif.  

1) Proses yang asosiatif, meliputi:  

(1) Kerja sama yaitu suatu usaha yang dilakukan oleh orang perorang atau 

kelompok manusia untuk mencapai suatu atau beberapa tujuan bersama. 

Kerja sama adalah apabila individu menyadari bahwa mereka harus bisa 

melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan individu lain, 

mempunyai tujuan yang sama, dan saling membantu dengan yang lainnya.  
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Ada lima bentuk kerja sama yaitu: kerukunan, bargaining, kooptasi, 

koalisi, dan join veture. 

(2) Akomodasi atau persesuaian yaitu suatu keadaan yang terdapat suatu 

keseimbangan dalam interaksi antara orang perorang dan kelompok-

kelompok guna mengurangi pertentangan yang terjadi. Akomodasi ini 

dapat terwujud dengan cara seperti tidak memaksa kehendak antar pihak 

dan memberikan toleransi kepada pihak lain. Bentuk-bentuk akomodasi 

mencakup coercion, compromise, arbitration, mediation, conciliation, 

toleransi, statemate, dan adjuction.  

(3) Asimilasi yaitu suatu proses yang berkelanjutan dimana antar individu satu 

dengan yang lainnya saling mengadakan penyesuaian diri untuk 

mengurangi perbedaan-perbedaan dan menjunjung tinggi 

kesatuan/kesamaan bersama. Asimilasi dapat terwujud dengan cara tidak 

membeda-bedakan antar pihak dan selalu menghargai pihak lain yang 

memiliki perbedaan. 

2) Proses yang disosiatif, meliputi: 

(1) Persaingan yaitu suatu proses sosial dimana orang perorang atau kelompok 

yang bersaing untuk mencari keuntungan tanpa mempergunakan ancaman 

dan kekerasan. Persaingan mempunyai dua tipe yaitu bersifat pribadi dan 

tidak pribadi. Hasil dari suatu persaingan adalah perubahan kepribadian 

seseorang, kemajuan, solidaritas kelompok, dan disorganisasi.  
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(2) Contravention yaitu suatu proses sosial yang berada antara persaingan 

dengan pertentangan, ditandai dengan adanya ketidakpastian mengenai diri 

seseorang, kebencian dan keragu-raguan terhadap kepribadian seseorang. 

(3) Pertentangan atau pertikaian yaitu proses ketika individu atau kelompok 

individu berusaha menemuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak 

lawan dengan ancaman dan kekerasan. Kontraversi ini mencakup 

perbuatan-perbuatan seperti penolakan, perlawanan, menyangkal, 

menghasut, mengkhianati, dan membingungkan pihak lain.  

Berdasarkan pendapat ahli di atas dapat dikatakan interaksi sosial dibagi 

menjadi dua yaitu proses yang asosiatif dan disosiatif. Proses yang asosiatif 

meliputi kerja sama, akomodasi, dan  asimilisi. Sedangkan proses yang disosiatif 

meliputi persaingan, contravention, dan pertentangan.  

2.2.2  Konsep Diri  

Konsep diri merupakan salah satu aspek yang cukup penting bagi individu 

dalam berperilaku. Dalam melakukan interaksi dengan sesama, konsep diri ini 

telah berpengaruh di dalamnya karena individu tersebut secara tidak langsung 

telah menilai dirinya sendiri. 

2.2.2.1  Pengertian Konsep Diri 

Konsep diri merupakan aspek diri yang terpenting dalam diri individu. 

Aspek diri tersebut meliputi aspek fisik, psikis, dan sosial. Aspek-aspek 

tersebutlah yang menjadikan individu berbeda antar satu sama lainnya sehingga 
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timbullah pandangan yang berbeda-beda pula terhadap dirinya atau disebut 

dengan konsep diri.  

Menurut Sobur (2003:506) “konsep diri adalah semua persepsi kita terhadap 

aspek diri yang meliputi aspek fisik, aspek sosial, dan aspek psikologis, 

didasarkan pada pengalaman dan interaksi kita dengan orang lain”. Hal ini senada 

dengan pendapat Sugiyo (2005:49) yang menyatakan “konsep diri adalah 

gambaran mengenai dirinya sendiri baik yang berhubungan dengan aspek fisik, 

sosial, dan psikologis yang ada dalam diri individu sendiri”. 

Konsep diri seseorang bukanlah hasil bawaan melainkan terbentuk dari 

pengalaman interaksi individu dengan sekitar. Berbagai hasil pengalamannya 

terkait dengan keadaan dirinya kemudian disadari oleh individu tersebut sehingga 

menimbulkan pandangan yang berbeda-beda terhadap dirinya. Sebagimana 

pendapat Rogers bahwa konsep diri dalam diri individu mencakup semua aspek-

aspek untuk menjadi individu, dan pengalaman seseorang yang dirasakan sebagai 

suatu kesadaran oleh individu (Feist & Feist, 2008:275). 

Sedangkan menurut Atwer dalam Desmita (2010:180) menyebut bahwa 

“konsep diri pada individu tidak hanya meliputi aspek-aspek diri melainkan 

meliputi keseluruhan gambaran diri yakni persepsi seseorang tentang diri, 

perasaan, keyakinan, dan nilai-nilai yang berhubungan dengan dirinya”. Hal ini 

senada dengan Ghufron dan Risnawita (2010:13) yang mengungkapkan bahwa 

“konsep diri adalah gambaran seseorang mengenai diri sendiri yang merupakan 

gabungan dari keyakinan fisik, psikologis, sosial, emosional aspiratif, dan prestasi 

yang mereka capai disebut dengan konsep diri”. 
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Konsep diri dapat dikatakan sebagai jawaban terhadap diri sendiri. 

Sebagaimana pendapat Rakhmat (2011:98), mendefinisikan konsep diri yaitu 

“pandangan dan perasaan kita terhadap diri kita”. Kemudian Myers (2012:47) 

mendifinisikan konsep diri adalah jawaban-jawaban atas pertanyaan terhadap diri 

sendiri seperti siapa saya?, akan menjadi apa saya nanti? Dan saya adalah .... 

Berdasarkan pendapat para ahli mengenai konsep diri maka dapat 

disimpulkan bahwa konsep diri adalah pandangan terhadap diri sendiri yang 

mencakup semua aspek diri dan gambaran diri individu.  

2.2.2.2  Komponen Konsep Diri 

Konsep diri yang dimiliki individu pada dasarnya terdiri dari beberapa 

komponen. Berikut ini komponen-komponen yang terdapat pada konsep diri: 

Menurut Rogers dalam McLeod (2008) konsep diri terbagi menjadi 3 

komponen, antara lain: 

1) The View you have of your self (Self image) atau citra diri  

Citra diri adalah cara seseorang melihat dirinya sendiri, dan berpikir 

mengenai dirinya sendiri. Citra diri mempunyai pengaruh terhadap bagaimana 

cara seseorang berpikir, merasakan, dan berperilaku. Citra diri terbagai menjadi 

tiga sub dimensi yaitu: 

(1) Karakteristik fisik adalah ciri-ciri terkait dengan keadaan fisik yang 

dimiliki oleh individu. karakteristik ini meliputi penampilan, postur tubuh 

dan warna kulit, contohnya saya tinggi, dan saya hitam. 
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(2) Peran sosial yaitu peran individu dalam suatu lingkungan tertentu 

termasuk pekerjaan yang dilakukan. Misalnya seperti siswa, mahasiswa, 

ibu rumah tangga, polisi, guru, dan lain sebaginya. 

(3) Sifat pribadi adalah deskripsi tentang diri kita terhadap sifat-sifat pribadi 

yang dimiliki. Misalnya: saya orang yang murah hati, saya orang yang 

mudah marah, ramah, dan lain-lain. 

2) How much value you place on your self (Self esteem or self worth) atau 

harga diri 

Harga diri adalah bagaimana dan sejauh mana kita menghargai diri sendiri. 

Harga diri mengacu pada sejauh mana kita suka, menerima, atau menyetujui diri 

sendiri dan seberapa banyak kita menhargai diri sendiri. Seseorang yang 

mempunyai harga diri tinggi akan ceberung bersikap seperti: 

(1) Keyakinan pada kemampuan diri yakni menyangkut seberapa yakin dan 

mampu menurut standar dan nilai pribadi. 

(2) Penerimaan diri yakni seberapa berharga dan berarti keadaan diri menurut 

diri sendiri. 

(3) Optimisme yakni keyakinan pada keberhasilan dilakukan sesuai dengan 

kemampuan yang dimilikinya. 

3) What you wish you were really like (Ideal self) atau diri ideal  

Diri ideal adalah pandangan terhadap apa yang diinginkan atau cita-citakan. 

Dengan kata lain diri ideal merupakan gabungan dari semua kualitas, serta ciri 

kepribadian orang yang sangat dikagumi atau gambaran dari sosok yang sangat 

diinginkan, dan apabila dapat menjadi seperti apa yang diinginkan. Apabila 
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terdapat ketidaksesuaian citra diri dan diri ideal, maka akan mempengaruhi 

seberapa banyak seseorang itu menghargai dirinya sendiri. 

Sementara itu, Calhoun dan Acocella dalam Ghufron dan Risnawita 

(2011:17) mengatakan konsep diri terdiri dari tiga komponen yaitu: 

1) Pengetahuan 

Pengetahuan adalah apa yang individu ketahui tentang dirinya. Pengetahuan 

tentang diri individu dapat diperoleh melalui kelompok sosial yang kemudian 

diidentifikasi oleh individu tersebut terhadap dirinya. 

2) Harapan  

Setiap orang mempunyai suatu aspek pandangan tentang dirinya, tentang 

kemungkinan dirinya menjadi apa di masa depan yaitu menjadi diri yang ideal. 

Diri ideal yang dimiliki setiap individu pastilah berbeda-beda. 

3) Penilaian 

Pada penelian terhadap diri sendiri, individu berkedudukan sebagai penilai 

tentang dirinya sendiri yang mungkin bertentangan dengan (1) “siapakah saya”, 

pengharapan bagi individu, (2) “seharusnya saya menjadi apa”, standar bagi 

individu. Hasil penilaian tersebut disebut dengan harga diri. Semakin tidak sesuai 

antara harapan dan standar diri, maka akan semakin rendah harga diri seseorang. 

Senada dengan pendapat Sugiyo, berikut komponen konsep diri menurut 

Rakhmat (2011:99),  ada dua komponen dalam konsep diri yaitu: 

1) Komponen kognitif atau sering disebut dengan istilah citra diri yaitu 

gambaran tentang diri kita yang berhubungan dengan kognitif, contohnya 

berbunyi “Saya ini orang bodoh, orang jelek”.  
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2) Komponen afektif adalah gambaran diri yang berhubungan dengan kawasan 

afektif, maka komponen ini berbunyi seperti “Saya senang menjadi orang 

bodoh, ini lebih baik bagi saya, atau saya malu karena saya menjadi orang 

bodoh”. Komponen ini sering disebut dengan harga diri. 

 Berdasarkan uraian-uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa komponen dari 

konsep diri terdiri dari tiga yaitu citra diri atau pengetahuan, harga diri atau 

penilaian dan diri ideal atau pengharapan. 

1) Citra diri adalah pengetahuan tentang diri sendiri yang mencakup 

karakteristik fisik yang dimiliki, peran sosial, dan sifat-sifat pribadi yang 

dimiliki.  

2) Harga diri adalah bagaimana kita menghargai diri sendiri yang mencakup 

keyakinan pada kemampuan yang dimiliki, penerimaa diri sendiri, dan 

optimisme dalam melakukan sesuatu.  

3) Ideal diri adalah pengharapan terhadap diri sendiri baik di masa sekarang 

maupun masa depan. Mencakup pengharapan terhadap apa yang dicita-

citakan dan apa yang diidolakan terhadap diri sendiri di masa sekarang 

maupun masa depan. 

2.2.2.3  Karakteristik Konsep Diri 

Setiap individu mempunyai konsep diri yang berbeda-beda. Konsep diri 

yang dimiliki individu dibedakan menjadi dua karakteristik yaitu konsep diri 

positif dan konsep diri negatif.  

Individu dikatakan memiliki konsep diri positif apabila individu tersebut 

mampu melakukan penerimaan diri, yang berarti dapat mengenal diri secara 

benar. Sedangkan konsep diri negatif adalah individu dengan pengetahuan 
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yang tidak tepat tentang dirinya sendiri, penghargaan diri yang tidak tepat 

tentang diri sendiri, penghargaan diri yang tidak realistis dan harga diri yang 

rendah (Sugiyo, 2005:50). 

 

 

Berikut ini karakteristik konsep diri positif menurut Yusuf (2009:146): 

1) Merasa yakin atau percaya diri akan kemampuan untuk mengatasi masalah 

yang dihadapinya. 

2) Merasa setara dengan orang lain yaitu tidak merasa rendah diri atau 

sombong dalam bergaul. 

3) Dapat menerima pujian dari orang lain secara wajar yaitu tanpa merasa 

malu, tanpa berpura-pura rendah hati. 

4) Mampu memperbaiki dirinya, karena individu tersebut sadar dan mampu 

mengungkapkan aspek kepribadian yang tidak disenanginya dan berusaha 

untuk mengubahnya. 

5) Mempunyai kepedulian terhadap kepentingan orang lain misalnya respek, 

menjalin persahabatan dan menghargai orang lain. 

Sedangkan karakteristik individu yang memiliki konsep diri negatif yaitu: 

1) Peka terhadap dikritik dari orang lain misalnya mudah marah ketika dikritik 

padahal sebagai proses refleksi dirinya. 

2) Responsif terhadap pujian, artinya suka bersikap berlebihan terhadap 

tindakan yang dilakukannya sehingga merasa semua itu perlu mendapat 

penghargaan. 

3) Suka meremehkan atau mencela orang lain misalnya menbanding-

bandingkan antara keadaan dirinya dengan orang lain. 
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4) Merasa tidak disenangi, ditolak, atau tidak diperhatikan orang lain sehingga 

kurang bisa akrab dalam bergaul. 

5) Bersikap pesimis dalam persaingan maupun masa depan yaitu mudah putus 

asa terhadap suatu keadaan. 

Sementara itu, menurut Brooks dan Emert dalam Rakhmat (2011:103) ada 

lima ciri-ciri orang yang memiliki konsep diri negatif, antara lain: 

1) Peka terhadap kritik yang ditunjukkan dengan mudah marah, koreksi 

dipersepsi sebagai upaya menjatuhkan harga diri dan bersikeras 

mempertahankan pendapatnya sekalipun logikanya salah.  

2) Responsif terhadap pujian yang ditunjukkan dengan pura-pura 

menghindari pujian dan sesuatu yang menunjang harga dirinya menjadi 

pusat perhatiannya.  

3) Hiperkritis yang ditunjukkan dengan sikap dan perilaku sering mengeluh, 

mencela, meremehkan apapun dan siapapun, tidak sanggup dan tidak 

pandai mengungkapkan penghargaan atau pengakuan pada orang lain.  

4) Cenderung merasa tidak disenangi orang lain atau tidak diperhatikan, 

yang ditunjukkan dengan mereaksi orang lain sebagai musuh, tidak 

pernah mempersalahkan dirinya, menganggap dirinya sebagai korban 

sistim sosial. 

5) Pesimistis yang ditunjukkan dengan enggan bersaing untuk berprestasi. 
 

Sebaliknya, orang yang mememiliki konsep diri positif ditandai dengan lima 

hal sebagai berikut: 

1) Ia yakin akan kemampuannya mengatasi masalah, 

2) Ia merasa setara dengan orang lain, 

3) Ia menerima pujian tanpa merasa malu, 

4) Ia menyadari, bahwa setiap orang mempunyai berbagai perasaan, 

keninginan, dan perilaku yang tidak seluruhnya disetujui oleh 

masyarakat, 

5) Ia mampu memperbaiki dirinya karena ia sanggup mengungkapkan 

aspek-aspek kepribadian yang tidak disenanginya dan berusaha 

mengubahnya. 
 

Dari uraian karakteristik-karakteristik konsep diri di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa ada dua karakteristik konsep diri yaitu positif dan negatif. 

Setiap individu pasti mempunyai kecenderungan memiliki konsep diri tersebut 
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yaitu positif atau negatif. Individu dengan konsep diri positif ditandai dengan 

sikapnya yang percaya diri, yakin, merasa setara, dapat menerima kritikan dan 

mampu memperbaiki diri, serta mempunyai sikap kepedulian terhadap sesama. 

Sedangkan individu dengan konsep diri negatif biasanya ditandai dengan peka 

terhadap kritik, responsif, hiperkritis, merasa dibeda-bedakan, dan pesimistik. 

2.2.2.4  Faktor-faktor yang Mempengaruhi Konsep Diri 

 Banyak faktor yang dapat mempengaruhi konsep diri. Berikut faktor-fektor 

yang dapat mempengaruhi konsep diri. Verderber dalam Sobur (2003:518) 

menyebutkan sedikitnya tiga faktor yang memengaruhi konsep diri, yakni 1) self–

appraisal, 2) reactions and responses of other, dan 3) roles you play. Kemudian 

Brooks menambahkan faktor lain yaitu 4) reference group. Berikut penjelasannya: 

1) Self Appraisal – Viewing Self as an Object 

Yaitu suatu pandangan, yang menjadikan diri sendiri sebagai objek dalam 

komunikasi, atau dengan kata lain kesan kita terhadap diri kita sendiri. Semakin 

besar pengalaman positif yang kita peroleh atau kita miliki, semakin positif 

konsep diri kita. Sebaliknya, semakin besar pengalaman negatif yang kita peroleh 

atau yang kita miliki, semakin negatif konsep diri kita. 

2) Reaction and Responses of Other  

Artinya yaitu konsep diri adalah hasil langsung cara orang lain bereaksi 

secara berarti kepada individu. Pada dasarnya konsep diri itu tidak hanya 

berkembang melalui pandangan kita terhadap diri sendiri, namun juga 

berkembang dalam rangka interaksi kita dengan masyarakat. Oleh sebab itu, 

konsep diri dipengaruhi oleh reaksi serta respons orang lain terhadap diri kita. 
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Reaksi orang lain terhadap diri kita adalah hasil evaluasi tentang keadaan diri kita 

yang nantinya akan berpengaruh pada konsep diri kita. 

3) Roles You Play – Role Taking 

 Peran mempunyai pengaruh terhadap konsep diri. Peran yang kita mainkan 

adalah hasil dari sistem nilai kita. Yang artinya kita dapat memotret diri kita dari 

pengalaman diri sendiri. Lebih banyak peran yang kita mainkan dan dianggap 

positif oleh orang lain, maka semakin positif konsep diri kita. Yang menjadi dasar 

dari konsep diri yang positif adalah bagaimana individu mampu menerima 

keadaan dirinya. 

4) Reference Group 

Reference groups atau kelompok rujukan adalah kelompok yang kita 

menjadi anggota di dalamnya. Suatu kelompok dapat dianggap penting apabila 

kelompok tersebut dapat menilai dan bereaksi pada individu tertentu yang 

nantinya akan menentukan konsep diri individu tersebut. Wiliiam Brooks 

berpendapat bahwa cara kita menilai diri kita merupakan bagian dari fungsi kita 

dievalusi oleh kelompok rujukan.  

Sementara itu, Rakhmat (2011:99) mengungkapkan ada dua faktor yang 

mempengaruhi konsep diri seseorang antara lain: 

1) Orang Lain 

Orang lain mempunyai peran dalam pembentukan konsep diri individu. Kita 

mengenal diri kita dengan mengenal orang lain terlebih dahulu. Dengan kata lain, 

bagaimana anda menilai diri saya, akan membentuk konsep diri saya. Sullivan 

menjelaskan bahwa jika kita diterima oleh orang lain, dihormati, dan disenangi 
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karena keadaan diri kita, kita akan cenderung bersikap menghormati dan 

menerima diri kita. Begitu sebaliknya, bila orang lain selalu meremehkan kita, 

menyalahkan kita, dan menolak kita, kita tidak akan cenderung menyenangi diri 

kita. 

2) Kelompok Rujukan   

 Kelompok rujukan adalah suatu kelompok yang secara emosional mengikat 

individu dan berpengaruh terhadap konsep diri individu yeng bersangkutan. 

Caranya yaitu dengan melihat kelompok tertentu, kemudian individu 

mengarahkan perilakunya dan menyesuaikan dirinya dengan ciri-ciri kelompok 

tersebut. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang dapat memperngaruhi 

konsep diri individu dapar berupa faktor internal dan eksternal. Faktor internal 

dapat berupa seperti kesan terhadap diri sendiri. Sedangkan faktor eksternalnya 

dapat berupa peran sosial, reaksi orang lain, orang lain, dan kelompok rujukan.  

2.2.3  Komunikasi Interpersonal  

Selain konsep diri, adanya komunikasi merupakan salah satu terjadinya 

interaksi sosial. Komunikasi merupakan aktivitas dasar manusia. Adanya 

komunikasi, manusia dapat berinteraksi atau berhubungan satu sama lain. Tidak 

ada manusia yang tidak akan terlibat dalam komunikasi.  

2.2.3.1  Pengertian Komunikasi  

Setiap individu dalam melakukan aktivitasnya tidak terlepas dari 

komunikasi. Komunikasi adalah pertukaran informasi dari satu pihak ke pihak 

lain. Sarwono (2010:185) mendefinisikan komunikasi adalah “proses pengirimian 
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berita dari seseorang kepada orang lainnya”. Sedangkan menurut Rakhmat 

(2011:9), “komunikasi adalah peristiwa sosial yang terjadi ketika manusia 

berinteraksi dengan manusia lainnya”. 

Louis Forsdale merupakan ahli komunikasi dan pendidikan berpendapat 

terkait definisi komunikasi, “communication is the processby which a system is 

established, maintened, and altered by means of shared signals that operate 

according to rules ” (Muhammad, 2014:2). Yang artinya komunikasi adalah suatu 

proses memberikan signal menurut aturan tertentu, sehingga dengan cara ini suatu 

sistem dapat didirikan, dipelihara, dan diubah. Sementara itu, Muhammad 

(2014:4) mengemukakan bahwa “komunikasi adalah pertukaran pesan verbal 

maupun nonverbal antara si pengirim dengan si penerima pesan dengan tujuan 

untuk mengubah tingkah laku”.  

Pada dasarnya definisi-definisi komunikasi di atas hampir sama. 

Berdasarkan definisi tersebut dapat dipahami bahwa komunikasi adalah proses 

penyampaian informasi baik verbal maupun non verbal. Adanya berkomunikasi 

ini maka dapat menciptakan saling pengertian, menumbuhkan persahabatan, 

memelihara kasih sayang antar satu sama lainnya. Namun di sisi lain komunikasi 

juga dapat menyebabkan permusuhan dan menanamkan kebencian diantara satu 

dengan yang lain. Tetapi peristiwa di atas dapat terjadi atau tidak tergantung pada 

masing-masing individu yang melakukan komunikasi 

2.2.3.2  Pengertian Komunikasi Interpersonal  

Komunikasi yang terjadi saat berinteraksi dengan orang lain disebut 

komunikasi interpersonal atau komunikasi antarpribadi. Komunikasi ini akan 
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terjadi apabila terdapat dua pihak yaitu komunikan dan komunikator yang saling 

merespon informasi dari pihak satu ke pihak lain. “Komunikasi interpersonal 

merupakan proses pengiriman pesan-pesan dari seseorang dan diterima oleh orang 

lain, atau sekelompok orang dengan efek dan umpan balik secara langsung” (De 

Vito, dalam Sugiyo, 2005:3). 

Sugiyo (2005:3) mendefinisikan komunikasi interpersonal adalah 

“komunikasi dimana orang-orang yang terlibat dalam komunikasi mengganggap 

orang lain sebagai pribadi dan bukan sebagai objek atau benda, dan terjadi 

diantara pribadi-pribadi”. Pendapat lain dari Soyomukti (2010:141) yang 

mengemukakan bahwa komunikasi interpersonal pada hakikatnya adalah interaksi 

antara seorang individu dan individu lainnya dimana dalam interaksi tersebut 

menggunakan berbagai macam lambang-lambang pesan. Kemudian menurut 

Suranto (2011:5), “komunikasi interpersonal adalah proses penyampaian dan 

penerimaan pesan antara pengirim pesan dengan penerima baik secara langsung 

maupun tidak langsung”. 

Pesan dalam komunikasi dapat berupa verbal dan non verbal. Hal ini 

sebagimana pendapat Winkel dan Hastuti (2012:345) terkait dengan komunikasi 

interpersonal yakni "komunikasi interpersonal adalah “tingkah laku baik verbal 

maupun nonverbal yang ditanggapi oleh orang lain”. Kemudian Muhammad 

(2014:159) mendefinisikan bahwa komunikasi interpersonal adalah proses 

pertukaran informasi di antara seseorang dengan paling sedikit dua orang dimana 

dalam proses tersebut antar satu sama lain langsung mengetahui responnya. 
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Berdasarkan definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan, komunikasi 

interpersonal adalah pertukaran informasi dari individu ke individu lain maupun 

lebih secara tatap muka dengan tujuan antar individu memahami pesan yang 

disampaikan. 

2.2.3.3  Tujuan Komunikasi Interpersonal 

Komunikasi interpersonal mempunyai beberapa tujuan. Pakar komunikasi, 

De Vito dalam Sugiyo (2005:10) mengemukakan bahwa tujuan dari komunikasi 

interpersonal meliputi:  

1) Belajar  

Tujuan ini mempunyai maksud yaitu bahwa melalui komunikasi individu 

dapat mengetahui dunia luar, menjadi lebih luas wawasannya tentang objek 

kejadian maupun orang lain. 

2) Berhubungan 

Dengan melakukan komunikasi berarti telah menjaga relasi atau interaksi 

dengan orang lain dan melalui komunikasi ini dapat digunakan untuk mengurangi 

depresi/kesepian dari berbagai perasaan serta dapat mengoptimalkan kemampuan 

untuk lebih menilai diri dan orang lain secara positif.  

3) Mempengaruhi 

Maksudnya yaitu komunikasi bertujuan untuk mempengaruhi orang lain 

agar mengikuti apa yang dikemukkan oleh komunikator, dan pada gilirannya 

dapat berpartisipasi dalam kegiatan bersama. Dengan kata lain yaitu agar orang 

lain memahami apa yang kita ucapkan dan ajakan kita. 
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4) Bermain 

Tidak semua komunikasi selalu berhubungan dengan pengetahuan, 

melainkan dapat ditujukan untuk mencapai kesejahteraan bersama atau bersenang-

senang sehingga dapat mengurangi stres atau ketegangan setelah melakukan 

aktivitas sehari-hari. Misalnya ngobrol bersama dengan teman-teman, menyapa 

orang lain, dan beramah tamah dengan sesama. 

5) Membantu  

Komunikasi interpersonal bertujuan untuk membantu orang lain, misalnya 

saja para psikolog dan konselor berkomunikasi dalam membantu kliennya untuk 

memecahkan masalah yang dihadapi kliennya. 

Selain itu, berikut tujuan komunikasi interpersonal menurut Muhammad 

(2014:165) yaitu: 

1) Menemukan Diri Sendiri 

Adanya komunikasi interpersonal ini telah memberikan kesempatan kepada 

individu untuk berbicara tentang apa disukai atau mengenai diri. Dengan 

membicarakan diri sendiri dengan orang lain terkait dengan perasaan, pikiran dan 

tingkah laku maka memberikan kesempatan untuk mendapatkan respon balik dari 

orang lain tersebut. Dengan kata lain individu menjadi mengenal dan memahami 

diri sendiri, memahami sikap dan perilaku sendiri.  

2) Menemukan Dunia Luar 

 Adanya komunikasi interpersonal menjadikan individu dapat mendapatkan 

banyak informasi yang belum diketahui terkait dengan kejadian-kejadian, objek-
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objek dan orang lain. Karena banyak informasi yang bisa diperoleh setelah kita 

melakukan komunikasi interpersonal.  

3) Membentuk dan Menjaga Hubungan yang Penuh Arti 

Seseorang yang melakukan komunikasi ini maka akan bertemu antar satu 

sama lain sehingga terbentuklah hubungan sosial diantaranya. Hubungan yang 

demikian akan membantu mengurangi kesepian dan depresi, menjadikan orang 

yang mau berbagi kesenangan dan membuat orang lebih bersikap positif terhadap 

diri orang tersebut. 

4) Berubah Sikap dan Tingkah Laku 

 Adanya komunikasi interpersonal maka individu yang satu dengan yang lain 

telah bertemu secara tatap muka untuk membicarakan sesuatu. Keterlibatan 

individu yang satu dengan lain inilah dapat membuat individu terbujuk karena 

komunikasi yang dilakukakannya sehingga dapat merubah sikap dan tingkah laku 

individu tertentu. 

5) Untuk Bermain dan Kesenangan 

Dengan komunikasi interpersonal, individu tersebut dapat bercerita, 

berdiskusi, dan mendengarkan keluh kesan atau suatu informasi yang menarik. 

Komunikasi interpersonal semacam itu dapat memberikan keseimbangan yang 

penting dalam pikiran yang memerlukan rileks dari kehidupan yang dijalaninya. 

6) Untuk Membantu 

Melalui komunikasi interpersonal ini individu yang satu dapat membantu 

dan memberikan saran-saran yang dibutuhkan individu lain. 
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Dapat disimpulkan bahwa tujuan komunikasi interpersonal pada dasarnya 

terdiri dari dua perspektif yaitu tujuan dilihat dari faktor yang memotivasi untuk 

berkomunikasi interpersonal meliputi untuk mendapat kesenagan, membantu, dan 

memperngaruhi seseorang. Kemudian tujuan yang dipandang sebagai hasil atau 

efek dari komunikasi interpersonal meliputi dapat menemukan diri sendiri, 

membina hubungan baik, dan belajar akan dunia luar. 

2.2.3.4  Pentingnya Komunikasi Interpersonal  

Pada kehidupan sehari-hari tidak dipungkiri manusia senatiasa berhubungan 

dan bekomunikasi dengan orang lain. Komunikasi ini penting untuk manusia 

dalam menjalani kehidupannya terutama dalam pencapaian tugas perkembangan 

yang bersangkutan dengan masa perkembangannya sehingga menjadi manusia 

yang dapat berkembang secara optimal. Johnson dalam Sugiyo (2005:11) 

mengemukakan pentingnya komunikasi interpersonal yang terbagi mejadi empat 

yaitu: 

1) Membantu perkembangan intelektual dan sosial 

Perkembangan seseorang dimulai dari masa bayi sampai dewasa. 

Perkembangan tersebut tidak lepas dari ketergantungan bantuan dari orang lain. 

Ketergantungan meminta bantuan tersebut hanya dapat peroleh dengan cara 

berkomunikasi. Komunikasi akan bertambah luas seiring dengan bertambahnya 

usia seseorang. Begitu dengan perkembangan intelektual dan sosial seseorang 

akan berkembang seiring dengan bertambah luasnya komunikasi yang 

dilakukannya terhadap banyak orang.  
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2) Pembentukan identitas dan jati diri 

Identiatas dan jati diri seseorang akan terbentuk melalui komunikasi yang 

dilakukannya. Ketika berkomunikasi dengan orang lain maka seseorang akan 

dievaluasi dirinya oleh orang lain dan begitu sebaliknya. Evaluasi tersebut terkait 

dengan keadaan diri seseorang meliputi kelebihan dan kelemahannya, perilaku, 

sikap dan semua atribut yang dimiliki seseorang. Dengan mengetahui keadaan diri 

maka terbentuklah konsep diri atau jati diri seseorang. 

3) Pemahaman terhadap realitas yang terjadi 

Manusia pasti hidup tidak lepas dari realitas yang terjadi dalam suatu 

lingkungan. Banyak realitas-realitas yang belum diketahuinya. Seseorang dapat 

mengetahui realitas tersebut dengan cara pandang yang dimilikinya. Cara pandang 

seseorang terhadap suatu realitas yang terjadi belum tentu benar. Oleh karena itu, 

dibutuhkan pandangan-pandangan dari orang lain untuk membandingkan 

kebenaran tentang realitas yang terjadi. Pandangan-pandangan tersebut hanya 

dapat diperoleh dengan berkomunikasi dengan orang lain. 

4) Memelihara kesehatan mental  

Kesehatan mental seseorang ditentukan oleh kualitas hubungan komunikasi 

dengan orang lain. Apabila hubungan kita dengan orang lain diliputi berbagai 

masalah maka kita akan merasa sedih, kecewa, cemas, frustasi dan lain-lain. 

Begitu juga dengan seseorang yang menarik diri dan menghindar dari orang lain 

maka akan semakin terasingkan, dan terkucil dari pergaulan yang ada. Orang yang 

terkucil dari pergaulan akan mengalami permasalahan dalam kesehatan fisik. 

Selain itu, kemampuan dalam berkomunikasi pun mempengaruhi kesehatan 
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jantung. Untuk itulah dibutuhkan pengakuan dari orang lain yang menunjukkan 

bahwa diri kita diterima dan terhindar dari diskonforminasi yaitu penolakan dari 

orang lain yang menunjukkan diri kita abnormal, tidak sehat, dan tidak bahagia. 

Berdasarkan pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa komunikasi 

interpersonal berperan penting dalam perkembangan individu diantaranya yaitu 

membantu perkembangan intelektual dan sosial, terbentuknya identitas pribadi, 

pemahaman terhadap realitas yang terjadi dan memelihara kesehatan mental 

sehingga dapat menjadi pribadi yang mampu berkembang secara optimal.  

2.2.3.5  Ciri-ciri Komunikasi Interpersonal Efektif 

Sebuah komunikasi dapat disebut efektif apabila penerima mampu 

memahami pesan yang diterimanya sebagaimana yang dimaksud oleh pengirim. 

Namun kenyataannya sering terjadi adanya miskomunikasi yaitu penerima gagal 

dalam memahami pesan yang diterimanya. De Vito dalam Suranto (2011:82) 

mengemukakan ciri-ciri komunikasi interpersonal yang efektif ditandai dengan 

lima sikap postif yaitu sebagai berikut: 

1) Keterbukaan (opennes), yaitu sikap mau menerima masukan dari orang 

lain serta berkenan menyampaikan informasi penting kepada orang lain. 

2) Empaty (empathy), yaitu merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. 

3) Dukungan (supportiveness), yaitu situasi yang terbuka untuk mendukung 

komunikasi berlangsung efektif. 

4) Sikap positif (positivenees) yaitu ditunjukkan dengan sikap dan perilaku 

positif yang dimiliki seseorang meliputi sikap positif terhadap dirinya dan 

orang lain. 

5) Kesetaraan atau kesamaan (equality), yaitu pengakuan bahwa kedua 

belah pihak memiliki kepentingan, sama-sama bernilai dan berharga, dan 

saling memerlukan. 

 

Sedangkan menurut Rogers dalam Muhammad (2014:176), hubungan 

interpersonal terjadi secara efektif apabila kedua pihak memenuhi kondisi berikut: 
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1) Bertemu satu sama lain secara personal. 

2) Empati secara tepat terhadap pribadi yang lain dan berkomunikasi yang 

dapat dipahami satu sama lain secara berarti. 

3) Menghargai satu sama lain, bersifat positif dan wajar tanpa menilai atau 

keberatan. 

4) Menghayati pengalaman satu sama lain dengan sungguh-sungguh, 

bersikap menerima dan empati satu sama lain. 

5) Merasa bahwa saling menjaga keterbukaan dan iklim yang mendukung 

dan mengurangi kecenderungan gangguan arti. 

6) Memperlihatkan tingkah laku yang percaya penuh dan memperkuat 

perasaan aman terhadap yang lain. 

 

Berdasarkan pendapat di atas, dapat diketahui bahwa sebuah komunikasi 

interpersonal dapat dikatakan efektif apabila di dalam komunikasi tersebut ada 

keterbukaan, empati, dukungan, rasa positif dan kesamaan antara kedua pihak 

sehingga pesan yang disampaikan dapat dipahami dengan baik. 

1) Keterbukaan (opennes) 

Keterbukaan dalam komunikasi interpersonal yaitu adanya kesediaan dari 

kedua pihak untuk membuka diri dan memberikan umpan balik kepada orang lain. 

Kesediaan antar kedua belah pihak untuk membuka diri maksudnya terbuka untuk 

berbagi terhadap semua perasaan atau kejadian yang sedang dialaminya kepada 

orang lain. Sedangkan kesediaan memberikan umpan balik kepada orang lain 

maksudnya yaitu memberikan tanggapan dari apa yang disampaikan oleh orang 

lain dengan senang hati. Adanya keterbukaan ini menjadikan komunikasi menjadi 

bermakna dan efektif.  

2) Empaty (empathy) 

Yaitu kesediaan untuk memahami dan merasakan apa yang dirasakan oleh 

orang lain. Adanya empati tersebut akan menjadikan suasana hubungan yang 
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didasari atas saling pengertian, penerimaan dan dipahami oleh satu sama lain 

sehingga timbullah perasaan akan dihargai. 

3) Dukungan (supportiveness) 

Dukungan dalam komunikasi interpersonal maksudnya yaitu adanya 

perilaku saling mendukung antar kedua belah pihak dalam proses komunikasi 

sehingga antar pihak mau untuk bercerita. Perilaku dukungan yang dapat 

dilakukan seperti memberi motivasi dan memberi penghargaan kepada orang lain. 

Dukungan adakalanya terucap dan tidak terucap seperti diwujudkan dengan 

anggukan kepala, senyum, tepuk tangan, dll. 

4) Sikap Positif (positivenees) 

Sikap positif maksudnya yaitu adanya kecenderungan bertindak pada diri 

komunikator untuk memberikan penilaian yang positif terhadap komunikan. 

Perasaan positif ini dapat terwujud dengan menciptakan suasana yang 

menyenangkan ketika komunikasi sedang berlangsung dan menerima keadaan diri 

baik diri sendiri dan diri orang lain secara positif. 

5) Kesetaraan atau Kesamaan (equality) 

Kesetaraan merupakan perasaan sama dengan orang lain dengan tidak 

melihat perbedaan yang ada. Adanya perasaan sama inilah yang antar kedua belah 

pihak akan saling menghormati, tidak membeda-bedakan dalam dalm 

berkomunikasi dan tidak saling menggurui sehingga komunikasi dapat berjalan 

lancar. Namun apabila dalam komunikasi terdapat adanya perasaan atas 

kedudukan yang berbeda maka komunikasi dapat menimbulkan jarak antara kedua 

belah pihak dan menyebabkan komunikasi berjalan tidak lancar. 
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2.2.3.6  Faktor-faktor yang Mempengaruhi Komunikasi Interpersonal 

Keberhasilan seseorang dalam melakukan komunikasi interpersonal 

dipengaruhi oleh berbagai faktor. Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi 

dalam menjalin komunikasi interpersonal antara lain (Rakhmat, 2011:127-134): 

1) Percaya (trust) 

Giffin mendefinisikan percaya sebagai berikut yaitu “mengandalkan 

perilaku orang untuk mencapai tujuan yang dikehendaki, yang pencapaiannya 

tidak pasti dan dalam situasi yang penuh resiko”.  Keuntungnya percaya pada 

orang lain yaitu dapat meningkatkan komunikasi interpersonal karena membuka 

saluran komunikasi, memperjelas pengiriman dan penerimaan informasi, serta 

memperluas peluang komunikan untuk mencapai maksudnya. Ada tiga faktor 

yang menumbuhkan sikap percaya dalam komunikasi yaitu menerima, empati, 

dan kejujuran.  

2) Sikap Suportif 

Sikap suportif adalah sikap yang mengurangi sikap defensif dalam 

komunikasi. Orang memiliki sikap defensif akan menunjukkan sikap seperti tidak 

menerima, tidak jujur, dan tidak empatis. Sedangkan sikap supotif diantaranya 

menunjukkan sikap deskripsi, orientasi masalah, spontanitas, empati, persamaan, 

dan provisionalisme. 

3) Sikap Terbuka 

Sikap terbuka dalam komunikasi interpersonal memiliki pengaruh yang 

besar. Seseorang yang memiliki sikap terbuka biasanya akan menunjukkan 

seperti: menilai pesan secara objektif, dapat membedakan dengan mudah, 
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berorientasi pada isi, mencari informasi dari berbagai sumber, bersedia mengubah 

kepercayaannya, dan bersedia mencari pengertian pesan yang tidak sesuai dengan 

kepercayaannya. 

Selain faktor di atas, Suranto (2011:73) mengemukakan faktor-faktor yang 

ikut berpengaruh dalam proses komunikasi interpersonal yang diklasifikasi 

kedalam dua kategori yaitu faktor persona dan faktor situasi. 

1) Faktor Persona 

Faktor persona adalah faktor yang timbul dari dalam diri individu. Yakni 

bahwa dalam individu dalam menanggapi proses komunikasi tidak terlepas akan 

dipengaruhi oleh keadaan yang ada pada diri individu. Faktor persona dapat 

dibedakan menjadi dua yakni biologis dan psikologis. 

(1) Biologis. Keadaan biologis individu turut berpengaruh terhadap 

keberhasilan komunikasi yang dilakukakannya. Kondisi biologis ini 

meliputi , jenis kelamin, kesehatan, dan konsentrasi.  

(2) Psikologis. Daya psikologis individu dapat diklasifikasikan menjadi tiga 

komponen yaitu kognitif, afektif, dan konatif. Komponen kognitif seperti 

intelektual seseorang yang berperan dalam memaknai pesan dan simbol 

dalam berkomunikasi. Kemudian komponen afektif seperti motif 

sosiogenis, sikap dan emosi seseorang yang ikut berpengaruh terhadap 

komunikasi interpersonal. 

2) Faktor Situasi 

Sepanjang menjalani hidupnya, manusia akan berinteraksi dengan berbagai 

macam masyarakat. Masyarakat tersebut mempunyai ciri khas masing-masing 
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yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Perbedaan tersebut seperti 

karakteristik sosial budaya dan karakteristik media yang mana berpengaruh dalam 

komunikasi yang dilakukan antar satu sama lain. 

Berdasarkan faktor-faktor di atas, maka dapat dikatakan bahwa keberhasilan 

komunikasi interpersonal dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu faktor internal 

dan eksternal. Faktor internal ini meliputi jenis kelamin, kesehatan dan 

konsentrasi. Selain itu, motif sosiogenis, sikap dan emosi seperti percaya, 

supportif dan terbuka pun berpengaruh dalam komunikasi interpersonal. 

Sedangkan faktor ekternal yang berpengaruh dalam komunikasi interpersonal 

seperti karateristik media dan karakteristik sosial budaya suatu masyarakat.  

2.3 Kerangka Berpikir 

 
Menurut Uma Sekaran dalam Sugiyono (2013:388) mengemukakan bahwa 

“Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori 

berhubungan dengan faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang 

penting”. Kerangka berpikir dalam penelitian ini meliputi pengaruh konsep diri 

terhadap interaksi sosial, pengaruh komunikasi interpersonal terhadap interaksi 

sosial, serta pengaruh konsep diri dan komunikasi interpersonal secara bersama-

sama terhadap interaksi sosial.  

2.3.1  Pengaruh Konsep Diri terhadap Interaksi Sosial 

Konsep diri merupakan pandagan terhadap diri sendiri yang mencakup 

semua aspek diri dan gambaran diri. Konsep diri terdiri dari tiga komponen yaitu 

citra diri, harga diri, dan ideal diri. Ketiga komponen tersebut pada diri individu 
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haruslah seimbang atau kongruen antar satu sama lain. Keseimbangan antar ketiga 

komponen tersebut menjadikan kecenderungan konsep diri positif, namun begitu 

sebaliknya. 

Setiap individu mempunyai kecenderungan untuk memiliki konsep diri 

positif atau negatif. Individu dengan konsep diri positif ditandai dengan sikapnya 

yang percaya diri, yakin, percaya diri, mengahargai diri sendiri, dapat menerima 

kritikan dan mampu memperbaiki diri, serta mempunyai sikap kepedulian 

terhadap sesama. Sedangkan individu dengan konsep diri negatif biasanya 

ditandai dengan peka terhadap kritik, responsif, hiperkritis, merasa dibeda-

bedakan, dan pesimistik serta kurang menghargai diri.  

Berhasil tidaknya remaja dalam membina hubungan sosial dengan 

melakukan interaksi dengan sesama turut dipengaruhi oleh konsep diri. 

Sebagaimana pendapat Sullivan dalam Rakhmat (2011:99), menjelaskan bahwa 

jika kita diterima oleh orang lain, dihormati, dan disenangi karena keadaan diri 

kita, kita akan cenderung bersikap menghormati dan menerima kita. Dengan 

demikian hubungan antar satu dengan yang lain akan tercipta. Namun begitu 

sebaliknya, bila orang lain selalu meremehkan kita, menyalahkan kita dan 

menolak kita, maka kita akan cenderung tidak akan menyenangi diri kita sehingga 

dapat menjadikan individu menarik diri dari lingkungan dan tidak terjalinnya 

interaksi diantara mereka. 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikatakan bahwa konsep diri 

mempunyai pengaruh terhadap interaksi sosial yang dijalinnya. Semakin baik 
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konsep diri seseorang maka interaksi sosial di lingkungannya pun akan semakin 

baik pula. 

2.3.2  Pengaruh Komunikasi Interpersonal terhadap Interaksi Sosial 

Komunikasi merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam proses 

interaksi sosial. Komunikasi yang terjadi pada saat interaksi sosial adalah 

komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal adalah proses pertukaran 

informasi dari individu ke individu lain maupun lebih secara tatap muka dengan 

tujuan antar individu memahami pesan yang disampaikan. 

Individu dalam berkomunikasi interpersonal tidaklah selalu berjalan efektif.  

Komunikasi interpersonal dapat dikatakan efektif apabila mengandung ciri-ciri 

seperti adanya keterbukaan, empati, dukungan, sikap positif dan kesetaraan antar 

satu sama lain. Individu yang berhasil dalam komunikasi interpersonal maka akan 

menjadikan hubungann yang menyenangkan, keakraban, kehangatan, dan saling 

mengerti dan memahami antar satu sama lain. Namun begitu dengan sebaliknya. 

Sebagimana pendapat Vance Packard dalam Rakhmat (2011:15) 

mengemukakan bahwa apabila seseorang gagal dalam berkomunikasi 

interpersonal maka yang akan terjadi adalah ia akan menjadi agresif, senang 

berkhayal, dingin, dan menderita flight syndrome atau ingin melarikan diri dari 

lingkungannya. Kegagalan dalam komunikasi interpersonal dapat menumbuhkan 

hubungan sosial yang kurang baik. Kegagalan tersebut dapat menimbulkan 

adanya perselisihan dan pertentangan antar kedua belah pihak sehingga tidak 

terjalin interaksi diantara pihak tersebut. 
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Jadi dapat dikatakan bahwa keberhasilan individu dalam komunikasi 

interpersonal akan berpengaruh pada interaksi sosial yang dijalinnya. Semakin 

efektif komunikasi interpersonal maka akan semakin baik pula interaksi sosial 

yang terjalin. Oleh karena itu dibutuhkan komunikasi interpersonal yang baik 

dalam menjalin interaksi sosial dengan yang lainnya. 

2.3.3  Pengaruh Konsep Diri dan Komunikasi Interpersonal Secara Bersama-

sama terhadap Interaksi Sosial 

Masa remaja merupakan masa penting dalam kehidupan. Salah satu tugas 

perkembangan masa remaja adalah mencapai hubungan sosial yang lebih matang 

dengan teman sebaya, mampu menerima perubahan fisiknya, dan mampu 

memantapkan cara-cara bertingkah laku yang dapat diterima dalam kehidupan 

sosialnya. Tugas perkembangan tersebut dapat dicapai dengan melakukan 

interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu 

yang satu dengan yang lain atau lebih, baik secara langsung atau tidak, untuk 

mencapai hasil-hasil yang positif.  

Keberhasilan perkembangan sosial remaja akan menjadikan remaja dapat 

berkembang secara optimal. Namun apabila remaja gagal dalam menjalankan 

tugas perkembangannya maka akan berdampak pula pada perkembangan 

selanjutnya. Remaja akan menjadi individu yang tidak percaya diri, pesimistik, 

dan cenderung menolak diri sendiri dari lingkungan di sekitarnya. Begitu 

sebaliknya, remaja akan senang akan keadaan dirinya, optimistik, dan menjadi 

individu yang percaya diri. Oleh karena itu remaja harus berhasil dalam menjalin 

interaksi sosial.  
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Keberhasilan interaksi sosial yang terjalin tidak terlepas dari faktor yang 

mempengaruhinya. Suatu hubungan dapat dikatakan interaksi sosial apabila 

mengandung ciri-ciri yakni ada kontak sosial, komunikasi, tujuan dan dimensi 

waktu. Ada dua faktor yang mempengaruhi interaksi sosial yaitu internal dan 

eksternal. Yang mana faktor tersebut berasal dari dalam diri individu dan luar 

individu. Salah satu faktor yang berpengaruh yaitu konsep diri dan komunikasi 

interpersonal. 

Individu yang mempunyai pandangan positif terhadap diri sendiri akan 

mengembangkan sifat kepercayaan diri, harga diri dan kemampuan untuk melihat 

dirinya secara realistis seperti unik, yakni mempunyai kelebihan dan kelemahan 

masing-masing. Ketika remaja mampu memahami dirinya maka diharapkan 

mereka juga mampu memahami orang lain. Untuk dapat saling memahami antar 

satu sama lain maka dibutuhkanlah komunikasi interpersonal. Komunikasi inilah 

yang akan memberikan informasi-informasi terkait dengan keadaan yang dimiliki 

antar individu. Informasi tersebut kemudian ditafsirkan dan direspon dalam 

bentuk suatu sikap atau perasaan seperti senang, takut, merima, dan menolak. Dari 

sinilah interaksi sosial akan terjalin antar satu sama lain. Berikut gambar kerangka 

berpikir penelitiannya: 
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Gambar 2.1 Kerangka Berpikir Pengaruh Konsep Diri dan Komunikasi 

Interpersonal terhadap Interaksi Sosial 

 

 

 

 

Kehidupan sosial pada siswa SMP kurang baik. Ditunjukkan seperti tidak 

memiliki banyak teman, sulit menyesuaikan diri, terasingkan, dan terisolir. 

Hal ini disebabkan karena adanya sikap menyesali diri, pesimis, bingung, 

gugup dalam berbicara dan malu berhadapan dengan banyak orang, mudah 

tersinggung, kurang sopan dalam berkomunikasi, tertutup, merasa berbeda 

dengan yang lain, serta ingin hidup lebih tenang.  

 

 

 Adler menyatakan bahwa interaksi 

sosial adalah salah satu cara individu 

untuk memelihara tingkah lakunya 

yang mana dipengaruhi oleh konsep 

diri individu tersebut. 

Sullivan mengemukakan bahwa 

individu dengan konsep diri positif 

akan merasa diterima oleh orang lain, 

dihormati, dan disenangi karena 

keadaan dirinya, maka seseorang 

tersebut akan cenderung bersikap 

menghormati dan menerima dirinya 

sehingga tidak lari dari lingkungannya 

(Rakhmat, 2011:99). Konsep diri 

terdiri dari tiga komponen yaitu citra 

diri, harga diri, dan ideal diri. 

Newcomb menyatakan bahwa faktor 

yang berpengaruh dalam  hubungan antar 

pribadi yaitu komunikasi antar pribadi 

yang memungkinkan  untuk saling 

berinteraksi bersama-sama pada suatu 

objek tertentu.. 

Vance Packard mengemukakan apabila 

seseorang gagal dalam komunikasi 

interpersonal maka yang akan terjadi 

adalah  akan menjadi agresif, senang 

berkhayal, memiliki sikap yang dingin, 

dan ingin melarikan diri dari 

lingkungannya (Rakhmat, 2011:15). 

Komunikasi interpersonal efektif ditandai 

dengan adanya: terbuka, empati, 

dukungan, sikap positif, dan kesetaraan.  

 

Semakin baik konsep diri dan komunikasi interpersonal maka 

interaksi sosial yang terjalin pun akan baik pula. Namun begitu 

dengan sebaliknya. Dapat disimpulkan bahwa konsep diri dan 

komunikasi berpengaruh terhadap interaksi sosial siswa. 

Ciri-ciri adanya interaksi sosial adalah adanya kontak sosial, 

komunikasi, tujuan, dan dimensi waktu.  

 



56 

 

 

2.4 Hipotesis  

Sugiyono (2012:85) menyatakan “hipotesis merupakan jawaban sementara 

terhadap rumusan masalah suatu penelitian”. Berdasarkan rumusan masalah yang 

ada pada penelitian, maka hipotesis dapat dibagi menjadi tiga yaitu: 

1) Hipotesis deskriptif adalah jawaban sementara terhadap masalah deskriptif, 

yakni berkenaan dengan variabel tunggal. 

2) Hipotesis komparatif adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

komparatif dari satu variabel atau lebih pada sampel yang berbeda tetapi 

pada waktu yang sama. 

3) Hipotesis asosiatif adalah jawban sementara terhadap rumusan masalah 

asosiatif yakni menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. 

 Berdasarkan penjelasan pada kerangka berpikir penelitian ini, maka 

hipotetis dalam penelitian ini termasuk dalam hipotesis asosiatif dengan rumusan 

hipotesis sebagai berikut: 

1) Ada pengaruh signifikan konsep diri terhadap interaksi sosial pada siswa 

SMP Negeri se-Sub Rayon 1 Kota Semarang Tahun Ajaran 2016/2017.  

2) Ada pengaruh signifikan komunikasi interpersonal terhadap interaksi sosial 

pada siswa SMP Negeri se-Sub Rayon 1 Kota Semarang Tahun Ajaran 

2016/2017.  

3) Ada pengaruh signifikan konsep diri dan komunikasi interpersonal secara 

bersama-sama terhadap interaksi sosial pada siswa SMP Negeri se-Sub 

Rayon 1 Kota Semarang Tahun Ajaran 2016/2017. 
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BAB 5 

PENUTUP 

5.1 Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang pengaruh konsep diri 

dan komunikasi interpersonal terhadap interaksi sosial pada siswa SMP Negeri se-

sub-rayon 1 Kota Semarang tahun ajaran 2016/2017 maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1) Konsep diri pada siswa SMP Negeri se-sub rayon 1 Kota Semarang 

tergolong baik. Hal ini dapat dilihat dari citra diri, harga diri, dan ideal diri 

yang baik yang dimiliki siswa.  

2) Komunikasi interpersonal pada siswa SMP Negeri se-sub rayon 1 Kota 

Semarang tergolong baik. Hal ini dapat dilihat dari keterbukaan, empati, 

dukungan, sikap positif, dan kesetaraan siswa dalam berkomunikasi yang 

sudah baik. 

3) Interaksi sosial pada siswa SMP Negeri se-sub rayon 1 Kota Semarang 

tergolong baik. Hal ini dapat dilihat dari kontak sosial, komunikasi, tujuan, 

dan dimensi waktu yang baik dalam interaksi sosial yang terjalin.  

4) Semakin baik konsep diri maka semakin baik interaksi sosial pada siswa 

SMP Negeri se-sub rayon 1 Kota Semarang. 

5) Semakin baik komunikasi interpersonal maka semakin baik interaksi sosial 

pada siswa SMP Negeri se-sub rayon 1 Kota Semarang.  
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6) Semakin baik konsep diri dan komunikasi interpersonal maka semakin baik 

interaksi sosial pada siswa SMP Negeri se-sub rayon 1 Kota Semarang. 

5.2 Saran 

Berdasarkan simpulan penelitian ini, maka saran yang dapat diberikan oleh 

peneliti antara lain: 

1) Gambaran harga diri siswa khususnya pada peneriman siswa terhadap diri 

yang tergolong kriteria cukup baik, maka guru BK perlu melakukan layanan 

klasikal dengan media video kisah inspirasi dan dapat menindaklanjutinya 

melalui layanan konseling kelompok dan perorangan. 

2) Sikap empati siswa pada komunikasi interpersonal dan kontak sosial yang 

terjadi pada interaksi sosial yang masih perlu diperbaiki, maka guru BK 

perlu melakukan layanan bimbingan kelompok dengan teknik permainan 

kerja sama atau bermain peran.  

3) Wali kelas perlu lebih memperhatikan kondisi siswa terkait konsep diri, 

komunikasi interpersonal, dan interaksi sosial dan selalu menjalin hubungan 

kerjasama dengan guru BK dalam rangka pencapaian tugas perkembangan 

siswa. 
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