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ABSTRAK
Amani, Nurul. 2016. Kontribusi Perilaku Asertif dan Kepercayaan Diri terhadap 
Kemandirian Siswa SMP se- Kecamatan Pekalongan Utara Tahun Ajaran 
2016/2017. Skripsi, Jurusan Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan 

Universitas Negeri Semarang. Dosen Pembimbing I: Drs. Suharso, M.Pd., Kons. dan

Pembimbing II: Dr. Supriyo, M.Pd. 

Kata Kunci : perilaku asertif, kepercayaan diri, kemandirian 

Nilai kemandirian sangat penting ditumbuhkan di dalam diri siswa karena 

akan menunjang perkembangan potensi optimal yang dimiliki oleh siswa.

Berdasarkan fenomena di salah satu SMP Negeri di kecamatan Pekalongan Utara

yaitu SMP Negeri 3 Pekalongan yang menunjukkan bahwa siswa kelas VIII

menyatakan bahwa beberapa siswa kurang percaya diri, siswa belum bisa mengambil 

keputusan sendiri, kurang berani untuk berbicara di depan teman, sulit 

menyampaikan ide/ gagasan kepada teman. Dapat dikatakan bahwa kemandirian pada 

siswa masih kurang. Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti ingin mengetahui: 

(1) bagaimana tingkat kemandirian, perilaku asertif dan kepercayaan diri (2) berapa 

besar kontribusi perilaku asertif terhadap kemandirian, (3) berapa besar kontribusi

kepercayaan diri terhadap kemandirian, (4) berapa besar kontribusi perilaku asertif 

dan kepercayaan diri terhadap kemandirian. 

Penelitian ini termasuk penelitian ex post facto. Populasi penelitian seluruh 

siswa SMP Negeri se- Kecamatan Pekalongan Utara. Teknik sampling yang 

digunakan adalah proportionate startified random sampling, sampel diambil 10% 

dari jumlah siswa dengan besar sampel (n=232). Pengumpulan data menggunakan

skala psikologi. Validitias diuji dengan rumus product moment, dan reliabilitas diuji 

dengan rumus Alpha. Teknik analisis data yang digunakan yaitu deskriptif prosentase 

regresi ganda. 

Hasil penelitian diketahui kemandirian siswa diketahui memiliki kategori

tinggi dengan rata-rata persentase adalah 72,2%. Perilaku asertif siswa diketahui 

memiliki kategori tinggi dengan rata-rata persentase adalah 75,7%. Kepercayaan diri 

siswa diketahui memiliki kategori tinggi dengan rata-rata persentase adalah 73,5%. 

Hasil penelitian diketahui besarnya kontribusi perilaku asertif dalam mempengaruhi 

kemandirian siswa sebesar 11,2%, besarnya kontribusi kepercayaan diri dalam 

mempengaruhi kemandirian siswa sebesar 12,9%, besarnya kontribusi perilaku 

asertif dan kepercayaan diri secara bersama dalam mempengaruhi kemandirian siswa 

sebesar 17,3%. 

Simpulan perilaku asertif dan kepercayaan diri mempunyai kontribusi yang 

sifnifikan terhadap kemandirian siswa SMP Negeri se Kecamatan Pekalongan Utara 

yaitu sebesar 17,3 %. Oleh karena itu disarankan guru bimbingan dan konseling 

untuk memberikan layanan bimbingan dan konseling bagi siswa terkait dengan

kemandirian, perilaku asertif dan kepercayaan diri.
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BAB 1 

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kemandirian adalah suatu sikap yang harus ada pada setiap individu. 

Kebutuhan akan kemandirian sangatlah penting, karena pada masa yang akan

datang setiap individu akan menghadapi berbagai macam tantangan dan dituntut

untuk dapat melepaskan diri dari ketergantungan pada orang tua atau dapat

mandiri. Hal ini terkait dengan kepentingan setiap individu dalam mengarungi 

kehidupannya. Tanpa bekal sikap kemandirian, setiap individu akan mengarungi 

kehidupannya dengan ketidakpastian. Setiap ketidakpastian yang muncul tersebut 

akan menjadi sebuah celah yang berpotensi sebagai jurang yang terjal.

Salah satu tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi

siswa sehingga menjadi pribadi yang mandiri yang memiliki kemampuan untuk 

memahami diri sendiri dan lingkungan secara positif dan dinamis, mampu 

mengambil keputusan secara tepat dan bijaksana, mengarahkan diri sendiri sesuai

dengan keputusan yang diambilnya, serta mampu mewujudkan diri sendiri secara

optimal. Sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Prayitno (2004: 114) 

bahwa: 

“Tujuan bimbingan dan konseling adalah membantu individu untuk 

menjadi insan yang mandiri yang memiliki kemampuan untuk 

memahami diri sendiri dan lingkungannya secara tepat dan objektif, 

menerima diri sendiri dan lingkungan secara positif dan dinamis, 

mampu mengambil keputusan secara tepat dan bijaksana,

mengarahkan diri sendiri sesuai dengan keputusan yang diambilnya

itu, serta akhirnya mampu mewujudkan diri sendiri secara optimal”.

1
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Tujuan bimbingan dan konseling tersebut tertuang dalam standar kompetensi 

kemandirian peserta didik yang di dalamnya terdapat berbagai macam aspek 

perkembangan (Depdiknas, 2007: 2513-258). Hal ini merupakan salah satu hal

yang dikembangkan dalam pendidikan karakter yaitu nilai kemandirian. Nilai 

kemandirian sangat penting ditumbuhkan di dalam diri siswa karena akan

menunjang perkembangan potensi optimal yang dimiliki oleh siswa. 

“Mandiri merupakan suatu suasana di mana seseorang mau dan mampu 

mewujudkan  kehendak   dirinya   yang  terlihat   dalam  perbuatan  nyata  guna 

menghasilkan  sesuatu  demi  pemenuhan  kebutuhan  hidupnya  dan  sesamanya” 

(Gea, 2003: 195). Seorang siswa dikatakan memiliki nilai kemandirian apabila ia 

telah mampu melakukan semua tugas-tugasnya secara mandiri tanpa tergantung 

pada  orang  lain,  percaya  kepada  diri  sendiri,  mampu  mengambil  keputusan, 

menguasai keterampilan sesuai dengan kemampuannya, bertanggung jawab atas 

apa yang dilakukannya, dan menghargai waktu (Gea, 2003: 195). 

Monks dkk (1999: 279) mengatakan bahwa orang yang mandiri akan 

memperlihatkan perilaku yang eksploratif, mampu mengambil keputusan, percaya

diri dan kreatif. Selain itu juga mampu bertindak kritis, tidak takut berbuat

sesuatu, mempunyai kepuasan dalam melakukan aktifitasnya, percaya diri, dan

mampu menerima realitas serta dapat memanipulasi lingkungan, mampu 

berinteraksi dengan teman sebaya, percaya diri, terarah pada tujuan, dan mampu 

mengendalikan diri. Tidak adanya kemandirian pada remaja akan menghasilkan

berbagai macam problem perilaku, misalnya rendahnya harga diri, pemalu, tidak 
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punya motivasi sekolah, kebiasaan belajar yang jelek, perasaan tidak aman, dan 

kecemasan. 

Masa depan suatu bangsa sebagian besar akan ditentukan oleh generasi 

muda. Generasi muda dalam hal ini adalah anggota masyarakat yang tergolong 

dalam kategori remaja. Remaja sendiri sedang berada dalam masa transisi yakni 

masa dimana seorang remaja berada ditengah-tengah antara masa anak-anak 

dengan masa dewasa. Banyak remaja yang melakukan hal-hal yang akhirnya

mempengaruhi masa depan dan jalan hidupnya hanya karena terbawa pengaruh 

teman dan lingkungan. Mereka yang dipengaruhi oleh teman sebaya dan kondisi 

lingkungan tentunya tidak mempunyai sikap asertif yang tinggi terhadap diri 

mereka sendiri. 

Asertivitas merupakan potensi seseorang untuk menyatakan diri secara 

terus terang tanpa adanya kecemasan atas reaksi orang lain. Pribadi yang asertif 

adalah pribadi yang mampu mengungkapkan dirinya apa adanya tanpa 

ditutuptutupi, mampu menyatakan pendapat dan pikirannya sendiri, mampu 

mengungkapkan perasaan baik positif maupun negatif, serta mampu 

mengutarakan maksud dan keinginannya dalam suatu komunikasi yang aktif dan

terus terang tanpa perasaan cemas atas resiko apapun yang diterima sebagai akibat 

dari keterusterangannnya, karena ia merasa nyaman dengan dirinya sendiri. Orang 

yang asertif cenderung mengungkapkan dirinya secara aktif dan terus terang 

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

Dalam bersikap asertif, seseorang dituntut untuk jujur terhadap dirinya dan jujur 

pula   dalam   mengekspresikan   perasaan,   pendapat   dan   kebutuhan   secara 
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proporsional tanpa maksud untuk memanipulasi, memanfaatkan dan merugikan 

orang lain. Tiap individu mempunyai tingkat asertivitas yang tidak sama dalam 

menghadapi suatu kondisi. Ada individu yang mampu bersikap asertif, tetapi ada 

pula yang tidak mampu bersikap asertif. 

Asertivitas merupakan potensi seseorang untuk menyatakan diri secara 

terus terang tanpa adanya kecemasan atas reaksi orang lain. Pribadi yang asertif 

adalah pribadi yang mampu mengungkapkan dirinya apa adanya tanpa 

ditutuptutupi, mampu menyatakan pendapat dan pikirannya sendiri, mampu 

mengungkapkan perasaan baik positif maupun negatif, serta mampu 

mengutarakan maksud dan keinginannya dalam suatu komunikasi yang aktif dan

terus terang tanpa perasaan cemas atas resiko apapun yang diterima sebagai akibat 

dari keterusterangannnya, karena ia merasa nyaman dengan dirinya sendiri. Orang 

yang asertif cenderung mengungkapkan dirinya secara aktif dan terus terang 

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

Dalam bersikap asertif, seseorang dituntut untuk jujur terhadap dirinya dan jujur 

pula dalam mengekspresikan perasaan, pendapat dan kebutuhan secara

proporsional tanpa maksud untuk memanipulasi, memanfaatkan dan merugikan 

orang lain. Tiap individu mempunyai tingkat asertivitas yang tidak sama dalam 

menghadapi suatu kondisi. Ada individu yang mampu bersikap asertif, tetapi ada 

pula yang tidak mampu bersikap asertif. 

Pada prinsipnya kemampuan asertif merupakan tingkah laku interpersonal

yang mengungkap emosi secara terbuka, jujur, tegas dan langsung pada tujuan 

sebagai usaha untuk mencapai kebebasan emosi dan dilakukan dengan penuh 
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keyakinan diri dan sopan. Hal ini menunjukkan bahwa seorang individu harus 

bersikap asertif agar tidak dipandang sebelah mata oleh lingkungan. Dengan 

kemampuan asertif individu dapat dikatakan sebagai pribadi yang mandiri.

Salah satu penentu dalam kemandirian adalah percaya diri. Percaya diri 

yang dimiliki siswa akan mempengaruhi perilakunya dalam kemandirian individu 

tersebut. Percaya diri yang tinggi akan membawa pengaruh pada kemandirian 

individu, sebaliknya percaya diri yang rendah atau negatif, akan membawa 

pengaruh yang kurang baik bagi kemandirian siswa. Manusia sebagai organism 

yang memiliki dorongan untuk berkembang pada akhirnya sadar akan keberadaan 

dirinya. Perkembangan yang berlangsung tersebut kemudian membantu 

pembentukan percaya diri yang bersangkutan individu yang bersangkutan. 

Percaya diri adalah modal dasar seorang anak dalam memenuhi berbagai

kebutuhan dalam hidupnya. Apabila anak tidak mempunyai rasa percaya diri, 

maka anak akan merasa malu dimana saja dan sampai kapanpun apabila dia 

tampil di depan kelas atau di muka umum, anak juga akan sulit untuk bergaul dan

tidak berani menunjukkan kemampuan yang dimilikinya kepada orang lain, 

sehingga mengakibatkan kemampuannya tidak berkembang. Dalam kehidupan 

sehari-hari, rasa percaya diri dapat diwujudkan melalui sikap berani dan yakin 

dalam melakukan sesuatu, sedangkan anak yang memiliki rasa percaya diri 

rendah, akan selalu merasa takut dan ragu untuk melangkah, bertindak, 

berpendapat, serta berinteraksi baik di sekolah maupun di masyarakat, sehingga ia 

akan sulit untuk meraih keberhasilan dalam hidupnya. 
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Menurut Supriyo (2008: 44-45) Kepercayaan diri adalah perasaan yang

mendalam pada batin seseorang bahwa ia mampu berbuat sesuatu  yang 

bermanfaat untuk dirinya, keluarganya, masyarakatnya, umatnya dan agamanya

yang memotivasi untuk optimis, kreatif dan dinamis yang positif. Santrock (2003: 

336) kepercayaan diri merupakan dimensi evaluatif yang menyeluruh dari diri. 

Dari beberapa definisi tentang kepercayaan diri di atas, maka dapat disimpulkan 

kepercayaan diri adalah suatu keyakinan dalam diri seseorang berkaitan dengan 

seluruh kemampuan dan potensi yang dimiliki untuk menghadapi  segala 

tantangan hidup demi mencapai suatu keberhasilan. Dengan kepercayaan  diri 

yang memadai maka seseorang akan mudah untuk menyesuaikan diri terhadap

lingkungan yang baru, mempunyai pegangan yang kuat dan mampu 

mengembangkan potensinya. 

Individu yang mempunyai pandangan positif terhadap diri sendiri akan

mengembangkan sifat kepercayaan diri, harga diri dan kemampuan untuk melihat 

dirinya secara realistis apa adanya seperti unik, mempunyai kelebihan dan 

kelemahan masing-masing. Ketika remaja mampu memahami dirinya maka 

diharapkan mereka pun mampu memahami orang lain. Seperti halnya memahami 

diri sendiri, remaja memahami orang lain sebagai individu yang unik dengan

segala kepribadian yang dimilikinya. 

Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Siti Amyani (2010: vii) dengan

topik Hubungan antara Kepercayaan Diri dengan Kemandirian Santri Pesantren

Sekolah Daarul Qur’an Internasional Bandung menunujukkan bahwa Data yang 

diperoleh diolah dengan menggunakan analisis Product Moment. Didapatkan r 
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hasil (0,481) > r tabel (0,304) dengan taraf signifikansi 0,05. Berdasarkan 

kenyataan ini, bahwa Ha diterima dan dapat disimpulkan koefisien korelasi 

kepercayaan diri dan kemandirian bernilai signifikan, artinya terdapat hubungan

antara kepercayaan diri dengan kemandirian santri. Sama seperti penelitian 

sebelumnya dan perilaku asertif dan kepercayaan diri kemungkinan akan

mempunyai kontribusi terhadap kemandirian siswa. 

Kenyataan di lapangan berdasarkan hasil DCM yang dilakukan oleh guru 

Bimbingan dan Konseling SMP Negeri 3 Pekalongan di kelas VIII A diperoleh 

hasil 27,7% siswa tidak yakin pada kemampuan diri sendiri, 41,6% siswa minta 

diarahkan guru secara terus menerus dalam kegiatan belajar, 13,8% siswa 

membutuhkan dukungan dari orang lain dalam menyelesaikan masalah sendiri, 

55,5% tidak mampu belajar mandiri, 27,7% siswa melaksanakan kegiatan harus 

atas perintah orang lain, 41,6% siswa sering menyontek pekerjaan teman saat ada 

tugas maupun saat ulangan berlangsung, apabila ada pekerjaan rumah sering tidak

mengerjakannya, 69,4% siswa menggunakan waktu belajar di sekolah untuk 

bermain saat ada jam kosong, 50% siswa tidak memiliki tanggung jawab dalam 

melaksanakan tugas, dan 27,7% siswa selalu ingin cepat-cepat mengakhiri 

kegiatan belajarnya. Fenomena di atas menggambarkan bahwa nilai kemandirian 

dalam diri siswa belum tampak sepenuhnya. Selanjutnya berdasarkan hasil 

wawancara satu guru pembimbing di SMP N 3 Pekalongan menyatakan bahwa 

beberapa siswa kurang percaya diri, siswa belum bisa mengambil keputusan 

sendiri, kurang berani untuk berbicara di depan teman, sulit menyampaikan ide/ 

gagasan kepada teman. Selain itu dari hasil wawancara dengan 10 orang siswa, 
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siswa mengatakan bahwa mereka belum dapat menyelesaikan masalah sendiri, 

suka mengolok olok teman ketika menyampaikan ide-idenya, mudah terpengaruh 

oleh teman yang tidak serius ketika belajar, siswa sering merasa tidak disenangi 

oleh teman-temannya, siswa tidak mampu meyakinkan orang tua dalam memilih 

sekolah yang diinginkannya. 

Selain masalah diatas, menurut guru pembimbing ada kurang lebih 7

sampai 10 siswa ditemukan masalah klasik siswa yaitu tidak mandiri dalam 

mengerjakan tugas. Siswa sering terlihat melihat jawaban teman saat ulangan dan 

ketika ada penugasan. Dari beberapa penuturan guru mata pelajaran biologi dan

PKn, menyatakan bahwa beberapa siswa 7 sampai 10 dalam kelas yang tidak

percaya akan kemampuan sendiri sehingga memilih untuk melihat pekerjaan

temannya. Hal inilah yang menunjukkan bahwa perilaku asertif dan kepercayaan

diri siswa masih rendah sehingga menyebabkan kemandirian siswa belum 

maksimal.

Berdasarkan gejala fenomena yang nampak di SMP Negeri 3 Pekalongan

dapat dikatakan bahwa kemandirian pada siswa SMP masih kurang. Hal ini 

disebabkan karena siswa cenderung pasif dan kurang percaya pada dirinya sendiri. 

Melihat fenomena tersebut peneliti tertarik ingin mengetahui seberapa besar

perilaku aserif dan kepercayaan diri memberikan kontribusi terhadap kemandirian 

siswa. Oleh sebab itu, menjadikan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian

dengan judul “Kontribusi Perilaku Asertif dan Kepercayaan Diri terhadap 

Kemandirian Siswa SMP Negeri Se-Kecamatan Pekalongan Utara Tahun Ajaran

2016/2017”.
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1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan   latar   belakang   yang   telah   disampaikan   peneliti,   maka

rumusan permasalahan SMP Negeri se-Kecamatan Pekalongan Utara adalah: 

1) Bagaimana tingkat kemandirian siswa? 

2) Bagaimana tingkat perilaku asertif siswa? 

3) Bagaimana tingkat kepercayaan diri siswa? 

4) Berapa besar kontribusi perilaku asertif terhadap kemandirian siswa? 

5) Berapa besar kontribusi kepercayaan diri terhadap kemandirian siswa? 

6) Berapa  besar  kontribusi  perilaku  asertif  dan  kepercayaan  diri  terhadap 

kemandirian siswa? 

1.3 Tujuan Penelitian

Memperhatikan  dari  rumusan  masalah  diatas,  maka  tujuan  yang  ingin 

dicapai dalam penelitian SMP Negeri se-Kecamatan Pekalongan Utara, yaitu: 

1) Untuk mengetahui tingkat kemandirian siswa 

2) Untuk mengetahui tingkat perilaku asertif siswa 

3) Untuk mengetahui tingkat kepercayaan diri siswa 

4) Untuk mengetahui kontribusi perilaku asertif terhadap kemandirian siswa 

5) Untuk mengetahui kontribusi perilaku kepercayaan diri terhadap 

kemandirian siswa 

6) Untuk mengetahui kontribusi perilaku asertif dan kepercayaan diri terhadap 

kemandirian siswa. 
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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 kontribusi perilaku asertif dan kepercayaan diri terhadap

kemandirian siswa. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1.4.2.1 Bagi Konselor 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi para konselor

dalam upaya membantu mengatasi permasalahan siswa yang berkaitan dengan 

perilaku asertif dan kepercayaan diri siswa yang kurang sehingga berpengaruh 

pada kemandirian siswa. 

1.4.2.2 Bagi Guru 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan untuk para guru pada

umumnya agar lebih bijaksana untuk memperhatikan kondisi individual siswa 

kaitanya dengan perilaku asertif, kepercayaan diri dan kemandirian siswa. 

1.4.2.3 Bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan, pengalaman dan

masukan sehingga ketika kelak menjadi seorang konselor harus lebih bijaksana 

untuk memperhatikan kondisi individual siswa kaitanya dengan perilaku asertif, 

kepercayaan diri dan kemandirian siswa. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan menguraikan landasan teori yang melandasi penelitian ini, 

yang meliputi (1) penelitian terdahulu (2) kemandirian (3) perilaku asertif (4)

kepercayaan diri (5) kerangka berpikir (6) 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. Dalam 

penelitian terdahulu akan diuraikan pokok bahasan sebagai berikut: 

1) E-journal oleh Ridia Hasti dan Nurfarhanah (2013: 322) 

Penelitian yang dilakukan oleh Ridia mengenai Hubungan Antara Interaksi 

Sosial Teman Sebaya dengan Kemandirian Perilaku Remaja menunjukkan hasil 

penelitian mengambarkan bahwa sebagian besar siswa di SMP Negeri 1 Padang 

Panjang telah mencapai interaksi sosial teman sebaya dikategorikan cukup. Secara 

umum kemandirian perilaku remaja di SMP Negeri 1 Padang Panjang 

dikategorikan cukup. Terdapat hubungan yang signifikan dan positif antara 

interaksi sosial teman sebaya terhadap kemandirian perilaku remaja dengan

tingkat hubungan korelasi berada pada kategori cukup. 

Kaitan hasil penelitian di atas dengan penelitian ini adalah sebagai penguat

teori. Hasil penelitian memperkuat pemikiran peneliti bahwa terdapat hubungan 

11
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yang signifikan antara interaksi teman sebaya dengan kemandirian remaja.

Sedangkan peneliti akan meneliti seberapa besar kontribusi perilaku asertif dan 

kepercayaan diri terhadap kemandirian siswa SMP.

2) Penelitian oleh Amalia Destari dan Sonny Andianto (2005: 11) 

Penelitian yang dilakukan amelia dan sonny mengenai Hubungan antara 

Kemandirian dengan Asertivitas Pada Remaja yang Tinggal di Panti Asuhan

Yatim Piatu menyimpulkan ada hubungan positif yang sangat signifikan antara

kemandirian dengan asertivitas pada remaja yang tinggal di Panti Asuhan Yatim

Piatu. Artinya semakin tinggi tingkat kemandirian maka semakin tinggi pula 

tingkat asertivitas. 

Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini merupakan upaya untuk 

mengetahui kontribusi perilaku asertif dan kepercayaan diri terhadap kemandirian 

siswa SMP. Berdasarkan keterkaitan dengan penelitian-penelitian terdahulu, 

mendukung penelitian yang hendak dilakukan peneliti yaitu besar kontribusi 

perilaku asertif terhadap kemandirian siswa SMP. 

3) Penelitian Tesis oleh Dewi Umayi (2007: v) 

Penelitian tesis yang dilakukan oleh Dewi Umayi mengenai pengaruh pola 

asuh dan interaksi sosial terhadap kemandirian Siswa SMA Don Bosko Semarang. 

Hasil penelitian dengan menggunakan analisis regresi menunjukkan bahwa nilai

uji t hitung untuk pola asuh sebesar 2,052 (P<0,05). Interasksi sosial, hasil uji t

hitung sebesar 5,488 (P<0,05). Hal ini menunjukkan bahwa ada pengaruh secara

parsial variabel pola asuhdan interaksi sosial. Nilai F sebesar 15,777 dengan taraf

signifikansi sebesar 0.000; kecil dari 0,05 yang berarti pola asuh dan interaksi 
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sosial berpengaruh secara bersama-sama terhadap kemandirian SMA DON

BOSKO. Nilai Adjusted R Square sebesar 0,799 atau menunjukan besarnya

pengaruh kedua variabel tersebut terhadap kinerja sebesar 79,9 %. 

Dari hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa pola asuh orangtua 

dan interaksi sosial berpengaruh terhadap kemandirian, Dari penelitian yang 

dilakukan Dewi tersebut erat kaitannya dengan penelitian yang akan dilakukan 

oleh peneliti dimana pada penelitian ini akan mencari seberapa besar kontribusi 

perilaku asertif dan kepercayaan diri terhadap kemandirian siswa SMP. 

4) Jurnal Psikologi Undip oleh Siti Rochmah M dan Dhini Rama D (2012: 1) 

Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Siti  Rochmah  dan  Dhini  mengenai

hubungan  antara  kepercayaan  diri  dan  dukungan  orang  tua  dengan  motivasi 

berwirausaha pada siswa SMK menunjukkan bahwa hasil analisis data 

menggunakan  analisis  regresi  diperoleh  koefisien  regresi  dari  ketiga  variabel

sebesar  0,481  (p  <0,01),  ini  berarti  ada  hubungan  yang  signifikan  antara

kepercayaan  diri  dan  dukungan  orangtua  dengan  motivasi  berwirausaha  pada 

siswa  SMK,  sehingga  hipotesis  yang  diajukan  utama  dalam  penelitian  ini 

diterima. Sumbangan efektif variabel kepercayaan diri dan dukungan orangtua 

dengan motivasi kewirausahaan sebesar 23,1%. Koefisien korelasi antara variabel

kepercayaan diri dan motivasi untuk berwirausaha sebesar 0,438 (p <0,01), ini 

berarti bahwa ada hubungan positif yang signifikan antara kepercayaan diri dan 

motivasi kewirausahaan pada siswa SMK. Sedangkan koefisien korelasi antara

variabel dukungan orangtua dan kewirausahaan motivasi sebesar 0,449 (p<0,01), 

ini berarti bahwa ada hubungan positif yang signifikan antara dukungan orangtua 
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dan motivasi kewirausahaan pada siswa SMK, sehingga hipotesis yang diajukan 

dalam penelitian diterima. 

Hasil dari penelitian riset dan korelasi antara kepercayaan diri dan 

dukungan orang tua dengan motivasi berwirausaha adalah menghasilkan bahan

informasi mengenai hubungan positif. Kaitan hasil penelitian di atas dengan

penelitian ini adalah hasil penelitian memperkuat pemikiran peneliti bahwa 

kepercayaan diri sangat dibutuhkan dalam semua hal dan berdampak untuk masa 

depan siswa. Dengan demikian kepercayaan diri mempunyai kontribusi terhadap

kemandirian individu. 

5) Jurnal Psikologi Indonesia oleh Nirwana (2013: 153) 

Jurnal yang disusun oleh Nirwana mengenai konsep diri, pola asuh orang 

tua demokratis dan kepercayaan diri siswa bertujuan untuk menemukan hubungan

antara konsep diri dan pola asuh orang tua demokratis dengan kepercayaan diri. 

Subyek penelitian adalah 82 siswa SMK Negeri 1 Mojokerto terdiri dari 55 laki- 

laki dan 27 perempuan. Data dikumpulkan dengan menggunakan skala konsep 

diri, pola asuh orang tua demokratis dan kepercayaan diri. Data yang terkumpul 

kemudian dianalisis dengan teknik regresi dan korelasi parsial. Hasil penelitian

menunjukkan ada hubungan yang signifikan antara konsep diri dan pola asuh 

orang tua demokratis dengan kepercayaan diri siswa. Demikian pula hasil analisis 

korelasi masing-masing menunjukan korelasi positif antara baik konsep diri 

maupun pola asuh orang tua demokratis dengan kepercayaan diri siswa. 

Penelitian yang dilakukan Nirwana tersebut membuktikan bahwa terdapat

hubungan yang signifikan dari Konsep Diri, Pola Asuh Orang Tua Demokratis
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dengan kepercayaan diri seseorang. Sedangkan dalam penelitian yang akan

dilakukan oleh peneliti ingin mengetahui berapa besar tingkat perilaku asertif dan 

kepercayaan diri terhadap kemandirian siswa SMP.

2.2 Kemandirian

Setiap individu cenderung mengharapkan potensi dirinya dapat

berkembang secara optimal kearah yang lebih baik. Hal ini dapat diperoleh

individu dengan memiliki jiwa mandiri. Pembahasan mengenai kemandirian 

diawali dengan pengertian kemandirian, aspek kemandirian, faktor-faktor yang 

mempengaruhi kemandirian, dan upaya mengembangkan kemandirian. 

2.2.1 Pengertian Kemandirian

Menurut Morrison (2012: 228) Kemandirian berarti kemampuan untuk

mengerjakan tugas sendiri, menjaga diri sendiri, dan memulai proyek tanpa harus 

selalu diberi tahu apa yang harus dilakukan. Triyono dan Mastur (2014: 213) 

pribadi mandiri adalah pribadi yang mampu merencanakan, berperan, 

bertanggung jawab atas segala keputusan yang diambil dalam kehidupan. 

Sedangkan Barnadib (dalam Fatimah, 2006: 142) mengungkapkan bahwa:

“kemandirian meliputi perilaku mampu berinisiatif, mampu mengatasi 

hambatan/masalah, mempunyai rasa percaya diri dan dapat melakukan sesuatu 

sendiri tanpa bantuan orang lain.”

“Mandiri merupakan suatu suasana dimana seseorang mau dan mampu 

mewujudkan kehendak/ keinginan dirinya yang terihat dalam tindakan/ perbuatan 
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nyata  guna  menghasilkan  sesuatu  demi  pemenuhan  kebutuhan  hidupnya  dan 

sesamanya” (Gea, 2003: 195). 

Kemandirian mempunyai kecenderungan bebas berpendapat. Kemandirian 

merupakan suatu kecenderungan menggunakan kemampuan diri sendiri untuk 

menyelesaikan suatu masalah secara bebas, progresif, dan penuh dengan inisiatif. 

Kemandirian tidak hanya berlaku bagi anak tetapi juga pada semua 

tingkatan usia. Setiap manusia perlu mengembangkan kemandirian dan 

melaksanakan tanggung jawab sesuai dengan kapasitas dan tahapan

perkembangannya. Secara alamiah anak mempunyai dorongan untuk mandiri dan 

bertanggung jawab atas diri sendiri.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kemandirian 

adalah kemampuan untuk berdiri sendiri dalam arti tidak bergantung pada orang 

lain dalam menentukan keputusan dan mampu melaksanakan tugas hidup dengan 

penuh tanggung jawab. 

2.2.2 Ciri-ciri Kemandirian

Menurut Yohanes Babari (2012: 145) “membagi ciri-ciri ke dalam lima 

jenis, yaitu: (1) percaya diri, (2) mampu bekerja sendiri, (3) menguasai keahlian

dan keterampilan yang sesuai dengan kerjanya, (4) menghargai waktu, (5) 

bertanggung jawab”. Menurut Fatimah (2010:143) ciri-ciri kemandirian adalah 

(1). Keadaan seseorang yang memiliki hasrat bersaing untuk maju demi kebaikan 

dirinya, (2). Mampu mengambil keputusan dan inisiatif untuk mengatasi masalah 

yang dihadapi, (3). Memiliki kepercayaan diri dalam mengerjakan tugas-tugasnya,

(4). Bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. 
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Gea (2003: 195) mengatakan bahwa individu dikatakan mandiri apabila 

memiliki lima ciri sebagai berikut: 1) percaya diri, 2) mampu bekerja sendiri, 3) 

menguasai keahlian dan ketrampilan yang sesuai denngan kerjanya, 4) 

menghargai waktu, 5) tanggung jawab. Sejalan dengan pendapat diatas, Desmita 

(2009: 185-186) mengemukakan orang yang mandiri memiliki ciri-ciri yaitu: 

memiliki hasrat bersaing untuk maju demi kebaikan dirinya sendiri, mampu 

mengambil keputusan dan inisiatif untuk mengatasi masalah yang dihadapi, 

memiliki kepercayaan diri dalam melaksanakan tugas-tugasnya, bertanggung 

jawab atas apa yang dilakukannya. 

Sedangkan Familia (2006: 45) berpendapat anak yang mandiri memiliki 

ciri khas sebagai berikut: 

“....mempunyai kecenderungan memecahkan masalah daripada berkutat dalam 

kekhawatiran bila terlibat masalah, tidak takut mengambil resiko karena sudah 

mempertimbangkan baik buruknya, percaya terhadap penilaian diri sendiri 

sehingga tidak sedikit-sedikit bertanya atau meminta bantuan, mempunyai kontrol 

yang lebih baik terhadap hidupnya”. 

Jas (2010: 36) mengatakan orang yang memiliki karakter kemandirian 

terlihat dalam sikap antara lain sebagai berikut: (1) saat harus melakukan sesuatu 

tidak terlalu banyak meminta pertimbangan orang lain, (2) ketika  harus 

mengambil resiko terhadap sesuatu tidak terlalu banyak berfikir, (3) tidak terlalu 

banyak ragu-ragu dan mengetahui resiko yang akan dihadapi, (4) mengetahui 

konsekuensi yang akan muncul dan mengetahui manfaat dari pekerjaan yang akan

diambilnya. 

Berdasarkan pendapat-pendapat yang telah dikemukakan sebelumnya, 

maka ciri-ciri kemandirian dapat diuraikan sebagai berikut: (1) Percaya diri, (2) 
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Mampu bekerja sendiri, (3) Menguasai keahlian dan ketrampilan yang sesuai

kerjanya, (4) Menghargai waktu, (5) Bertanggung jawab, (6) Memiliki hasrat

untuk maju, (7) Mampu mengambil keputusan 

Dalam penelitian ini, ciri-ciri kemandirian  yang akan digunakan untuk 

mengembangkan kisi-kisi kemandirian siswa SMP hanya 6 aspek, yaitu: 

1) Percaya diri

Percaya diri adalah meyakini pada kemampuan dan penilaian diri sendiri

dalam melakukan tugas dan memilih pendekatan yang efektif. 

2) Mampu bekerja sendiri 

Mampu bekerja sendiri adalah usaha sekuat tenaga yang dilakukan secara 

mandiri untuk menghasilkan sesuatu yang membanggakan atas

kesungguhan dan keahlian yang dimilikinya.

3) Menghargai waktu 

Menghargai waktu adalah kemampuan mengatur jadwal sehari-hari yang 

diprioritaskan dalam kegiatan yang bermanfaat secara efesien. 

4) Bertanggung jawab

Bertanggung jawab, segala sesuatu yang harus dijalankan atau dilakukan 

oleh seseorang dalam melaksanakan sesuatu yang sudah menjadi

pilihannya, tanggung jawab merupakan sebuah amanat atau tugas dari

seseorang yang dipercayakan untuk menjaganya. 

5) Memiliki hasrat bersaing untuk maju

Memiliki hasrat bersaing untuk maju demi kebaikan dirinya sendiri. 
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6) Mampu mengambil keputusan 

Mampu mengambil keputusan dan inisistif untuk mengatasi masalah yang 

dihadapi 

2.2.3 Aspek Kemandirian

Menurut Havighurst (dalam Fatimah, 2006: 143) menyatakan bahwa 

kemandirian dalam belajar terdiri dari beberapa aspek, yaitu: (1) Emosi, (2) 

Ekonomi, (3) Intelektual, (4) Sosial. Kemandirian emosi ditunjukkan dengan 

kemampuan mengontrol emosi dan tidak tergantungnya kebutuhan emosi pada 

orangtua atau orang dewasa lainnya. Kemandirian ekonomi ditunjukkan dengan

kemampuan mengatur sendiri perekonimiannya. Kemandirian intelektual

ditunjukkan dengan kemampuan dalam mengatasi masalah, dan kemandirian

sosial ditunjukkan dengan kemampuan berinteraksi dengan orang lain tanpa 

tergantung dan menunggu aksi dari orang lain. 

Untuk dapat mandiri seseorang membutuhkan kesempatan, dukungan dan

dorongan dari keluarga serta lingkungan sekitarnya, agar dapat mencapai otonomi 

atas diri diri sendiri. Pada saat ini peran orangtua dan respon dari lingkungan

sangat diperlukan bagi individu sebagai penguatan untuk setiap perilaku yang 

telah dilakukan. 

Selain itu menurut Triyono dan Mastur (2014: 214) menyatakan bahwa 

macam-macam kemandirian adalah: (1) Emosional, (2) sosial, (3) intelektual, 

(ekonomi). Orang yang mandiri yaitu orang yang mampu mengendalikan 

emosinya dalam berbagai kondisi yang terjadi, mempunyai kemampuan 

menyesuaikan   diri   dalam   berbagai   lingkungan   tempat   bergaul/   memiliki 
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hubungan interpersonal yang baik, intelektual individu yang mampu berpikir dan

bertindak secara bijak yang didasari norma-norma yang berlaku, dan kondisi 

ekonomi mampu memenuhi berbagai kebutuhan yang diperlukan dalam 

kehidupan. 

Dari pendapat tersebut dapat disimpulakan bahwa individu yang memiliki 

kemandirian dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu seorang individu yang mampu 

dan berinisiatif sendiri untuk dapat menyelesaikan segala permasalahan tanpa 

bantuan dan menunggu orang lain untuk mengatasi keadaan yang terjadi. Selain 

itu dia akan merasa puas dengan usahanya sendiri dan selalu berinovatif dan 

kreatif. Pada saat memutuskan keputusan sudah dipikir dengan matang 

konsekuensinya, sehingga saran dan pendapatnya dapat diterima oleh orang lain. 

2.2.4 Faktor yang Mempengaruhi Kemandirian

Sebagai hasil dari proses belajar pencapaian karakter mandiri dipengaruhi 

oleh banyak faktor, Ali dan Asrori (2005: 118-119) mengemukakan bahwa ada 

empat faktor yang mempengaruhi kemandirian remaja, yaitu: (1) Gen atau 

keturunan orang tua, (2) pola asuh orangtua, (3) sistem pendidikan di sekolah, (4) 

sistem kehidupan di masyarakat.

Orang tua yang memiliki sifat kemandirian tinggi seringkali menurunkan

anak yang memiliki kemandirian juga. Namun faktor keturunan ini masih menjadi 

perdebatan karena ada yang berpendapat bahwa sesungguhnya bukan sifat

kemandirian orang tuanya itu menurun kepada anaknya, melainkan sifat orang 

tuanya muncul berdasarkan cara orang tua mendidik anaknya. Cara orang tua 

mengasuh atau mendidik anak akan mempengaruhi perkembangan kemandirian 
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anak remajanya. Orang tua yang terlalu banyak melarang atau mengeluarkan kata 

”jangan” kepada anak tanpa disertai dengan penjelasan yang rasional akan 

menghambat perkembangan kemandirian anak. Sebaliknya, orang tua yang 

menciptakan suasana aman dalam interaksi keluarganya akan dapat mendorong 

kelancaran perkembangan anak. Demikian juga, orang tua yang cenderung sering 

membanding-bandingkan anak yang satu dengan lainnya juga akan berpengaruh 

kurang baik terhadap perkembangan kemandirian anak. Sistem pendidikan di 

sekolah adalah sistem pendidikan yang ada di sekolah tempat anak dididik dalam

lingkungan formal. Proses pendidikan di sekolah yang tidak mengembangkan 

demokratisasi pendidikan dan cenderung menekankan indoktrinasi tanpa 

argumentasi akan menghambat perkembangan kemandirian siswa. Sebaliknya,

proses pendidikan di sekolah yang lebih menekankan pentingnya penghargaan 

terhadap anak dan penciptaan kompetensi positif akan memperlancar

perkembangan kemandirian belajar. Sistem kehidupan masyarakat yang 

menekankan lingkungan masyarakat yang aman, menghargai ekspresi potensi 

remaja dalam bentuk berbagai kegiatan, dan tidak berlaku hierarkis akan 

merangsang dan mendorong perkembangan kemandirian remaja. 

Nilai kemandirian sebagai salah satu tujuan pendidikan, maka perlu 

diperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Menurut Basri (2004: 53) ada

faktor lain yang mempengaruhi kemandirian seseorang yaitu faktor di dalam 

dirinya sendiri (faktor endogen) dan faktor yang terdapat diluar dirinya (faktor 

eksogen). 
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Faktor endogen merupakan semua keadaan yang bersumber dari dalam

dirinya, seperti keadaan keturunan dan konstitusi tubuhnya sejak dilahirkan 

dengan segala perlengkapan yang melekat pada diri individu. Misalnya bakat, 

potensi intelektual dan potensi pertumbuhan tubuhnya. Faktor eksogen adalah 

semua keadaan atau pengaruh yang berasal dari luar dirinya. Faktor eksogen ini 

sering disebut dengan faktor lingkungan keluarga dan masyarakat misalnya pola 

pendidikan masyarakat, seperti pola pendidikan dalam keluargam sikap orangtua 

terhadap anak, lingkungan sosial ekonomi. 

Dari beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan nilai

kemandirian diatas dapat disimpulkan bahwa, faktor gen atau keturunan, pola 

asuh orangtua, sistem pendidikan di sekolah dan sistem pendidikan di masyarakat

ikut mempengaruhui perkembangan nilai kemandirian individu. Selain itu ada 

beberapa faktor lain yaitu faktor dari dalam diri individu maupun dari luar 

individu. 

2.2.5 Upaya Mengembangkan Kemandirian

Menurut Ali dan Asrori (2005: 118), sesuai dengan fase

perkembangannya. Upaya pengembangan kemandirian remaja seyogyanya

dilakukan melalui: 

1) Penciptaan   partisipasi   dan   keterlibatan   remaja   secara   penuh   dalam 

keluarga

2) Penciptaan keterbukaan komunikasi dalam keluarga

3) Peciptaan kebebasan mengeksplorasi lingkungan 

4) Penerimaan remaja secara positif tanpa syarat/ tanpa pamrih 

5) Penciptaan komunikasi empatik dengan remaja 

6) Penciptaan kehangatan interaksi dengan remaja 
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Sejalan dengan pendapat di atas Ali dan Asrori (2005: 119-120)

menjelaskan hal-hal yang dapat dilakukan untuk pengembangan kemandirian 

remaja, antara lain sebagai berikut: (1) penciptaan partisipasi dan keterlibatan 

dalam keluarga, (2) penciptaan keterbukaan, (3) penciptaan kebebasan untuk 

mengeksplorasi lingkungan diwujudkan dalam bentuk mendorong rasa ingin tahu 

remaja, (4) penerimaan positif tanpa syarat, (5) empati terhadap remaja, (6)

penciptaan kehangatan hubungan dengan remaja. 

Penciptaan partisipasi dan keterlibatan dalam keluarga, yang diwujudkan 

dalam bentuk saling menghargai antar anggota keluarga dan keterlibatan dalam 

memecahkan masalah remaja. Penciptaan keterbukaan yang diwujudkan dalam 

bentuk toleransi terhadap perbedaan pendapat, memberikan alasan terhadap

keputusan yang diambil bagi remaja, keterbukaan terhadap minat remaja,

mengembangkan komitmen terhadap tugas remaja, kehadiran dan keakraban

hubungan dengan remaja. Penciptaan kebebasan untuk  mengeksplorasi 

lingkungan diwujudkan dalam bentuk mendorong rasa ingin tahu remaja, adanya

aturan tetapi tidak cenderung mengancam apabila ditaati, adanya jaminan rasa 

aman dan kebebasan untuk mengeksplorasi lingkungan. Penerimaan positif tanpa 

syarat yang diwujudkan dalam bentuk tidak membeda-bedakan remaja, menerima 

remaja apa adanya, serta menghargai ekspresi potensi remaja. Empati terhadap 

remaja yang diwujudkan dalam bentuk memahami pikiran dan perasaan remaja,

melihat persoalan remaja dengan berbagai sudut pandang, dan tidak mudah 

mencela karya remaja. Penciptaan kehangatan hubungan dengan remaja yang 

diwujudkan dalam bentuk interaksi secara akrab, membangun suasana humor dan 
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komunikasi ringan dengan remaja, dan bersikap terbuka terhadap remaja. Melalui 

upaya pengembangan kemandirian yang dilakukan oleh keluarga  maupun 

pendidik tersebut dapat memicu berkembangnya kemandirian pada diri remaja 

sehingga remaja dapat mencapai perkembangannya secara optimal. 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan, bahwa upaya yang dapat

dilakukan untuk mengembangkan kemandirian siswa adalah: melakukan tindakan

penciptaan kebebasan keterlibatan dan partisipasi siswa dalam berbagai kegiatan, 

menciptakan hubungan yang akrab, hangat dan harmonis dengan siswa, 

menciptakan keterbukaan, penerimaan positif tanpa syarat, menciptakan

kebebasan untuk mengeksplorasi lingkungan serta menciptakan empati kepada 

siswa. 

2.3 Perilaku Asertif

Berkaitan dengan perilaku asertif, akan diuraikan beberapa hal yang 

meliputi: pengertian perilaku asertif, ciri-ciri perilaku asertif, faktor-faktor yang 

mempengaruhi perilaku asertif, manfaat asertif, dan cara menjadi asertif. 

2.3.1 Pengertian Perilaku Asertif

Menurut Triyono dan Mastur (2014: 172) Asertif adalah suatu ciri 

kepribadian interpersonal dimana orang yang memilikinya mampu menyatakan

pendapatnya, idenya, kekritisannya, perasaannya dengan cara-cara yang tidak 

menyakiti hati orang lain. Inti dari perilaku asertif adalah kejujuran, yaitu cara 

hidup atau bentuk komunikasi yang berlandaskan kepada kejujuran dari hati yang 

paling dalam sebagai bentuk penghargaan orang lain, dalam cara-cara yang positif 



25 

dan menetap, yang dicirikan dengan kemampuan untuk mengekspresikan iri tanpa 

menghina, melukai, mencerca, menyinggung, atau menyakiti perasaan orang lain, 

mampu mengontrol perasaan diri sendiri tanpa rasa takut dan marah. 

Putra dan Pratiwi (2005: 190) mengemukakan asertif adalah sikap diantara

pasif dan agresif. Asertif didefinisikan sebagai ketegasan dan keberanian 

menyatakan pendapat sekaligus tetap menghormati dan peka terhadap kebutuhan 

orang lain. 

Menurut Gunarsa (2009: 215) perilaku asertif adalah perilaku antar

perorangan (interpersonal) yang melibatkan aspek kejujuran dan keterbukaan

pikiran dan perasaan. Perilaku asertif ditandai oleh kesesuaian sosial dan 

seseorang yang berperilaku asertif mempertimbangkan perasaan dan kesejahteraan

orang lain. 

Alberti dan Emmons (dalam Ratna, 2013: 36) perilaku asertif adalah 

perilaku yang membuat seseorang dapat bertindak demi kebaikan dirinya, 

mempertahankan haknya tanpa cemas, mengekspresikan perasaan secara nyaman, 

dan menjalankan haknya tanpa melanggar orang lain. 

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan asertif adalah 

perilaku yang bertujuan untuk mengkomunikasikan apa yang diinginkan, 

dirasakan, dan dipikirkan kepada orang lain secara jujur dan terbuka dengan tetap 

menghormati orang lain. Orang yang asertif mampu menyatakan perasaan dan

pikirannya dengan tepat dan jujur tanpa memaksakannya kepada orang lain. 
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2.3.2 Ciri-ciri Perilaku Asertif

Keanekaragaman individu yang ada terkadang membuat kita kurang dapat

membedakan individu yang asertif maupun individu yang agresif atau bahkan

cenderung pasif. 

Menurut Robert Norton dan Barbara Warnist (dalam Sugiyo, 2005: 112) 

mengemukakan bahwa terdapat 4 karakteristik orang asertif, yaitu: (1) terbuka, (2) 

tidak cemas, (3) berprinsip kuat, (4) tidak terpengaruh orang lain. 

Orang yang asertif akan terbuka, ada keterusterangan dalam

mengungkapkan perasaan mereka kepada orang lain. Tidak cemas, maksudnya

dalam menjalani kehidupan dan berkomunikasi selalu bersemangat dan mereka 

siap menghadapi situasi yang penuh tekanan tanpa rasa takut. Berprinsip kuat, 

artinya mereka mempunyai pandangan yang positif dalam berkomunikasi antar 

pribadi. Tidak mudah dipengaruhi atau tidak mudah dibujuk walaupun yang 

membujuk adalah teman atau atasan mereka. 

Menurut Ratna (2013: 39) beberapa ciri yang bisa dilihat dari seorang

individu yang asertif antara lain: (1) dapat mengemukakan pikiran dan pendapat, 

(2) dapat berkomunikasin secara langsung dan terbuka, (3) mampu memulai, 

melanjutkan dan mengakhiri suatu pembicaraan dengan baik, (4) mampu menolak 

dan menyatakan ketidaksetujuannya terhadap pendapat orang lain, (5) mampu 

mengajukan permintaan dan bantuan kepada orang lain ketika membutuhkan, (6) 

mampu menyatakan perasaan, baik yang menyenangkan maupun yang tidak 

menyenangkan dengan cara yang tepat, (7) memiliki sikap dan pandangan yang
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aktif terhadap kehidupan, (8) menerima keterbatasan yang ada di dalam dirinya

dengan tetap berusaha untuk mencapai apa yang diinginkannya sebaik mungkin. 

Perilaku asertif juga merupakan ketegasan dan keberanian menyampaikan 

pendapat yang meliputi tiga komponen dasar, yaitu (1) kemampuan mengungkap

perasaan, (2) kemampuan mengungkapkan keyakinan dan pemikiran secara

terbuka, (3) kemampuan untuk mempertahankan hak-hak pribadi, tidak

membiarkan orang lain mengganggu dan memanfaatkan kita. 

Menurut Christoff & Kelly dalam Gunarsa (2009: 215-216), ada tiga 

kategori perilaku asertif yakni: (1) asertif penolakan, (2) asertif pujian, (3) asertif

permintaan.

Asertif penolakan. Ditandai oleh ucapan untuk memperhalus seperti: maaf. 

Asertif pujian ditandai oleh kemampuan untuk mengekspresikan perasaan positif 

seperti menghargai, menyukai, mencintai, mengagumi, memuji dan bersyukur. 

Asertif permintaan terjadi kalau seseorang meminta tolong orang lain melakukan 

sesuatu yang kemungkinan kebutuhan atau tujuan seseorang tercapai, tanpa 

tekanan atau paksaan. 

Dari pendapat tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ciri orang

yang berperilaku asertif yaitu dapat memulai interaksi atau berbicara secara jujur 

dalam mengekspresikan setuju atau ketidaksetujuannya dan mampu berpendapat

dan memperlakukan orang lain dengan hormat. 

Dalam penelitian ini, yang akan digunakan untuk mengembangkan kisi- 

kisi perilaku asertif yaitu dengan tiga komponen: 
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1) Terbuka  meliputi   percaya   diri   dalam  mengekspresikan  pikiran  dan 

perasaan dan mampu bersikap jujur terhadap dirinya sendiri. 

� Percaya diri dalam mengekspresikan pikiran dan perasaan

merupakan sikap atau perilaku seseorang yang berani 

menyampaikan gagasannya tanpa ada perasaan malu atau ragu 

serta mampu mengkomunikasikan dengan baik. Orang yang yang 

asertif adalah orang yang mampu mengekspresikan pikiran dan 

perasaannya serta mampu menyampaikan pendapatnya dengan

baik dan sopan, penuh semangat dan tidak mudah putus asa. 

� Mampu bersikap jujur terhadap dirinya sendiri merupakan berkata

sesuai apa yang terjadi sehingga tidak menambah dan mengurangi. 

Orang yang asertif adalah orang yang mampu jujur dalam 

mmengekspresikan perasaan dan terbuka, orang yang mampu 

menyatakan ketidaksetujuan, serta orang yang tidak menutup diri 

dari saran orang lain. 

2) Tidak cemas meliputi adanya ketegasan mengambil keputusan dan 

berkomunikasi dengan baik. 

� Adanya ketegasan mengambil keputusan yaitu sikap atau perilaku untuk 

mempertahankan hak-hak pribadi (tidak membiarkan orang lain

mengganggu dan memanfaatkannya). Orang yang memiliki ketegasan 

adalah orang mampu bersikap atau berperilaku tegas dalam 

mengambil keputusan, dan tidak mudah untuk terpengaruh oleh 

orang lain. 
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� Berkomunikasi dengan baik merupakan sikap atau perilaku seseorang 

untuk berhubungan baik dengan lingkungannya. Orang yang pandai 

menghargai orang lain yakni orang yang bertoleransi, menghargai hak- 

hak orang lain, tolong-menolong, tidak menyinggung perasaan orang lain 

ketika sedang berpendapat serta mau mendengarkan pendapat orang lain. 

3) Berprinsip  kuat  meliputi mampu  bertanggung  jawab  dalam  bertindak  dan 

konsekuen untuk melaksanakan keputusannya 

� Mampu bertanggung jawab dalam bertindak adalah orang yang dapat

mengerjakan tugas-tugas dengan semestinya.

� Konsekuen untuk melaksanakan keputusannya yaitu sikap atau perilaku

menerima risiko akibat tindakannya menerima risiko atau akibat dari

tindakannya serta konsekuen untuk melaksanakan keputusan yang sudah 

diambilnya.

2.3.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku Asertif

Terbentuknya perilaku asertif pada seseorang umumnya dipengaruhi oleh 

banyak faktor yang sifatnya kompleks. Menurut Sugiyo (2005: 106) ada tiga teori

yang bisa menjelaskan faktor penyebab seseorang menjadi asertif atau tidak 

asertif, yaitu: (1) Innateness (Pembawaan yang halus), (2) Personal Inadequacy

(Ketidakcakapan secara personal), (3) perilaku yang telah dipelajari.

Menurut Ratna (2013: 41) faktor-faktor yang mempengaruhi

perkembangan perilaku asertif yaitu: (1) jenis kelamin, (2) harga diri, (3) 

kebudayaan, (4) tingkat kebudayaan, (5) situasi situasi tertentu di lingkungannya. 

Sedangkan Menurut Sunardi (2010: 2) seperti: 1) pola asuh dan harapan orang 

tua, 2) faktor kebudayaan, 3) sosial ekonomi, 4) status, 5) harga diri, 6) dan cara
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berfikir  yang  ditumbuhkan  atau  yang  diperoleh  dari  pengalaman-pengalaman 

hidupnya dalam berinteraksi dengan lingkungan. 

Selain itu menurut Rathus dan Navid (dalam Ratna, 2013: 41-42) faktor 

yang mempengaruhi perkembangan perilaku asertif yaitu: (1) jenis kelamin, (2) 

self esteem, (3) kebudayaan, (4) tingkat pendidikan, (5) tipe kepribadian, (6) 

situasi tertentu lingkungan sekitarnya. 

Wanita pada umumnya lebih sulit bersikap asertif seperti mengungkapkan 

perasaan dan pikiran dibandingkan dengan laki-laki. Orang yang memiliki 

keyakinan diri yang tinggi memiliki kekuatiran sosial yang rendah sehingga 

mampu mengungkapkan pendapat dan perasaaan tanpa merugikan orang lain dan 

diri sendiri. Tuntutan lingkungan menentukan batas-batas perilaku, dimana batas- 

batas perilaku itu sesuai dengan usia, jenis kelamin, dan status sosial seseorang. 

Semakin tinggi pendidikan seseorang, semakin luas wawasan berpikir sehingga 

memiliki kemampuan untuk mengembangkan diri dengan lebih terbuka. Dengan 

tipe kepribadian tertentu seseorang akan bertingkah laku berbeda dengan individu 

dengan tipe kepribadian lain. Dalam berperilaku seseorang akan melihat kondisi 

dan situasi dalam arti luas, misalnya posisi kerja antara atasan dan bawahan.

Dari faktor-faktor diatas dapat disimpulkan bahwa pendapat di atas maka

dapat ditarik kesimpulan bahwa berkembangnya perilaku asertif dipengaruhi oleh 

faktor-faktor yang dialami individu dalam lingkungan sepanjang hidupnya. Oleh

karena itu pengalaman, pola asuh orang tua, kebudayaan, tingkat pendidikan, 

situasi dan kondisi, dapat menentukan mampu tidaknya seseorang berperilaku 

asertif. 
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2.3.4 Manfaat Perilaku Asertif

Kemampuan asertif ini sangat bermanfaat sekali dalam membentuk mental

komunikasi yang baik dan memberi penolakan dengan tetap menghargai dan 

menghormati orang lain. 

Putra dan Pratiwi (2005: 191) mengemukakan bahwa sikap asertif

memiliki banyak manfaat diantaranya: 

1) Orang menyadari peran dan keberadaan anda 

2) Membuka peluang-peluang baru

3) Memperoleh banyak teman dan lebih mudah bekerja sama

4) Memudahkan diplomasi dan mempengaruhi oranglain 

5) Membuat orang merasa dihargai karena kepentingan dan kebutuhannya

terakomodasi. 

Menurut Triyono dan Mastur (2014: 173) orang yang asertif akan memiliki 

kebebasan untuk meluapkan perasaan apapun yang dirasakan, dan berani 

mengambil tanggung jawab terhadap perasaan yang dialaminya dan menerima 

orang secara terbuka. Lebih lanjut juga dijelaskan Corey (2003: 217), yang 

menjelaskan bahwa latihan asertif akan membantu bagi orang-orang yang: 

1) Tidak  mampu  mengungkapkan  kemarahan  atau  perasaaannya  yang 

tersinggung

2) Menunjukkan kesopanaan yan berlebihan dan selalu mendorong orang 

lain untuk mendahuluinya 

3) Memiliki kesulitan untuk mengatakan “tidak”

4) Mengalami kesulitan untuk mengungkapkan afeksi dan respon-respon 

positif lainnya 

5) Merasa  tidak  punya  hak  untuk  memiliki  perasaan-perasaan  dan 

pikiran-pikiran sendiri. 

Dengan demikian manfaat berperilaku asertif adalah dapat

mengkomunikasikan apa yang diinginkan, dirasakan, dan dipikirkan kepada orang 

lainsecara jujur dan terbuka dengan menghormati hak individu tesebut dan orang 

lain.
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2.3.5 Cara Menjadi Asertif

Menurut Putra dan Pratiwi (2005: 192-193) cara menjadi aserif sebagai

berikut: (1) kenali diri, (2) analisa keadaan, (3) kendalikan emosi, (4) 

memanfaatkan kesempatan, (5) berlatih. 

Langkah pertama untuk menjadi asertif adalah mengenali diri. Kenalilah, 

pada saat apa saja akan pasif, agresif dan asertif. Analisa tidak selalu memakan

waktu yang lama. Intinya sederhana, berpikirlah sejenak sebelum bertindak. 

Cobalah mengidentifikasi apa yang diinginkan semua pihak, termasuk diri sendiri. 

Setakut atau sekesal apapun, tetap kendalikan emosi. Ketika menyatakan

pendapat, berikan fakta dan bukan sekedar opini emosional. Peluang emas untuk 

menjadi asertif adalah ketika terjadi konflik dan dibutuhkan jalan keluar. Pastikan 

penyampaian pendapat dan lakukan secara elegan, tidak ambigu dan menghindari

siapapun merasa terhina. Kunci utama dari menjadi asertif adalah berlatih. 

Sedangkan menurut Triyono dan Mastur (2014: 173-174) tips menjadi 

asertif yaitu: 

1) Berikan  penjelasan  atas  penolakan  secara  singkat,  jelas  dan  logis. 

Penjelasan yang panjang lebar hanya akan mengundang argumentasi pihak 

lain 

2) Gunakan kata-kata yang tegas, seperti secara langsung mengatakan “tidak” 

untuk penolakan, daripada “sepertinya kurang setuju.......”

3) Pastikan sikap tubuh juga mengekspresikan atau mencerminkan bahasa

yang sama dengan pikiran dan verbalisasi

4) Gunakan kata-kata “saya tidak akan....” atau “saya sudah memutuskan 

untuk....” lebih menunjukkan sikap tegas atas sikap yang akan ditunjukkan 

5) Tidak perlu meminta maaf atas penolakan yang anda sampaikan 

6) Janganlah mudah merasa bersalah 

7) Anda bisa bernegoisasi dengan pihak lain agar kedua belah pihak 

mendapatkan jalan tengahnya, tanpa harus mengorbankan perasaan, 

keinginan dan kepentingan masing-masing. 
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Dengan demikian cara menjadi pribadi yang asertif yaitu mengenali diri

bahwa pribadi asertif mampu menganalisa bagaimana akan bertindak, mampu 

mengendalikan emosi nya dan kemauan untuk selalu berlatih agar menjadi pribadi 

yang asertif. 

2.4 Kepercayaan Diri

Berkaitan dengan kepercayaan diri, akan diuraikan beberapa hal yang 

meliputi: pengertian kepercayaan diri, ciri-ciri kepercayaan diri, faktor-faktor 

yang mempengaruhi kepercayaan diri, jenis-jenis kepercayaan diri, dan 

membangun kepercayaan diri. 

2.4.1 Pengertian Kepercayaan Diri

Individu yang percaya diri akan memandang kelemahan sebagai hal yang 

wajar di miliki oleh setiap individu, karena individu yang percaya diri akan 

mengubah kelemahan yang dimiliki menjadi motivasi untuk mengembangkan

kelebihannya dan tidak akan membiarkan kelemahannya tersebut menjadi 

penghambat dalam mengaktualisasikan kelebihan yang dimilikinya. 

Menurut Angelis (2002: 10) Kepercayaan diri berawal dari tekad pada diri 

sendiri, untuk melakukan segala yang kita inginkan dan butuhkan dalam hidup. Ia

terbina dari keyakinan diri sendiri, bukan dari karya-karya kita, walaupun karya- 

karya itu sukses. Percaya diri merupakan suatu keyakinan dalam jiwa manusia 

bahwa tantangan hidup apapun harus dihadapi dengan berbuat sesuatu. 

Selanjutnya diungkapkan pula oleh Lindenfield (1997: 3), mengatakan bahwa 
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orang yang dikatakan memiliki kepercayaan diri ialah orang yang merasa puas

dengan dirinya. 

Menurut Supriyo (2008: 44-45) Kepercayaan diri adalah perasaan yang 

mendalam pada batin seseorang bahwa ia mampu berbuat sesuatu  yang 

bermanfaat untuk dirinya, keluarganya, masyarakatnya, umatnya dan agamanya

yang memotivasi untuk optimis, kreatif dan dinamis yang positif. Santrock (2003: 

336) kepercayaan diri merupakan dimensi evaluatif yang menyeluruh dari diri. 

Sedangkan menurut Maesaroh (dalam Suwarjo dan Eliasa, 2010: 74)

mengatakan bahwa kepercayaan diri adalah suatu keyakinan dalam diri seesorang 

bahwa dia memiliki kekuatan, kemampuan dan keterampilan yang sebenarnya

didasari pada perasaan positif dan harga diri mencapai kesuksesan berpijak pada 

usahanya sendiri. 

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwa percaya diri adalah kesadaran individu akan kelebihan dan kelemahan yang 

dimilikinya dan kesadaran tersebut membuatnya merasa yakin pada kemampuan 

yang dimiliki, menerima diri, bersikap optimis dan berpikir positif untuk 

menghadapi segala tantangan hidup demi mencapai suatu keberhasilan. Dengan 

memiliki rasa percaya diri, seseorang akan merasa mampu untuk mencapai

berbagai tujuan di dalam kehidupannya.

2.4.2 Ciri-ciri Kepercayaan Diri

Rasa percaya diri pada individu dapat dilihat dengan gejala-gejala tertentu 

yang   dapat   ditunjukkan   dalam   berbagai   perilaku.   Santrock   (2003:   338) 
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mengemukakan bahwa indikator perilaku negatif dari individu yang tidak percaya

diri antara lain: 

1) Melakukan sentuhan yang tidak sesuai atau mengakhiri kontak fisik 

2) Merendahkan diri sendiri secara fisik, depresiasi diri 

3) Berbicara terlalu kasar, secara tiba-tiba atau dengan nada suara yang datar 

4) Tidak mengekspresikan pandangan atau pendapat terutama ketika ditanya. 

Ada beberapa ciri–ciri tertentu dari seseorang yang menpunyai rasa

percaya diri. Menurut Triyono dan Mastur (2014: 44) antara lain: (1) berani 

tampil beda, (2) berani menerima tandangan, (3) asertif, (4) mandiri, (5) selalu 

beraksi positif dalam menghadapi masalah. 

Sedangkan menurut Fatimah (2006: 149-150) beberapa ciri atau 

karakteristik individu yang mempunyai rasa percaya diri yang proporsional yaitu: 

(1) Percaya akan kompetensi/ kemampuan diri, (2) tidak terdorong untuk 

menunjukkan sikap konformis demi diterima oleh orang lain atau kelompok, (3) 

berani menerima dan menghadapi penolakan orang lain, (4) punya pengendalian 

diri yang baik, (5) memiliki internal locus of control, (6) mempunyai cara

pandang yang positif terhadap diri sendiri, orang lain, dan situasi diluar dirinya, 

(7) memiliki harapan yang realistik terhadap diri sendiri. 

Berdasarkan beberapa ciri kepercayaan diri diatas dapat disimpulkan 

bahwa ciri-ciri kepercayaan diri adalah keyakinan atas kemampuan diri, 

keyakinan atas kemampuan pribadi dalam menanggulangi segala kendala, 

mempunyai pengendalian diri, mempunyai pandangan yang positif dan 

mempunyai harapan yang realistis. 
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2.4.3 Faktor yang Mempengaruhi Kepercayaan Diri

Menurut Lindenfield (1997: 14-16) faktor yang dapat mengembangkan 

kepercayaan diri anak, antara lain: (1) cinta, (2) rasa aman, (3) model peran, (4)

hubungan, (5) kesehatan, (6) sumber daya, (7) dukungan, (8) upah atau hadiah. 

Anak perlu terus-menerus dicintai tanpa syarat. Untuk perkembangan 

harga diri yang sehat dan langgeng, mereka harus merasa bahwa mereka dihargai

karena keadaan mereka yang seharusnya atau seperti yang diinginkan orang lain. 

Bila anak-anak merasa aman, mereka secara otomatis akan mencoba 

mengembangkan kemampuan mereka dengan menjawab tantangan serta berani 

mengambil resiko yang menarik. Mengajar lewat contohh adalah cara paling 

efektif agar anak mengembangkan sikap dan ketrampilan sosial yang diperlukan 

untuk percaya diri. Melalui hubungan, anak juga membangun rasa sadar diri dan

pengenalan diri, yang merupakan unsur penting dari rasa percaya diri batin. Anak- 

anak berkembang bila kesehatan mereka baik dan dalam masyarakat bisa 

dipastikan bahwa anak yang tampak sehat biasanya mendapat lebih banyak

pujian, perhatian, dorongan moral, dan bahkan kesempatan. Anak-anak yang 

memiliki banyak sumber daya seperti buku, mainan, alat musik, fasilitas olah 

raga, les tambahan dan perjalanan, pasti lebih beruntung dibandingkan dengan

mereka yang pilihannya lebih terbatas. Anak-anak membutuhkan dorongan dan 

pembinaan bagaimana menggunakan sumber daya ini demi kemajuan mereka

yang sebaik-baiknya. Hadiah-hadiah untuk usaha dan hasil dalam perjalanan ke 

tujuan kita yang lebih jauh seringkali bukan saja diinginkan, tetapi juga perlu 

sesekali, bahkan bagi orang yang paling ambisius sekalipun. 
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Menurut Suwarjo dan Eliasa (2010: 74-75) menerangkan beberapa faktor- 

faktor keperayaan diri, diantaranya dalah : (1) pengenalan diri, (2) umpan balik, 

(3) upaya pembentukan sikap, (4) pengembangan diri. 

Mutlak diperlukan bagi siapa saja untuk mengenal dirinya sendiri, segala 

kelebihan atau kekurangan diketahui untuk meningkatkan perkembangan sikap 

pribadi. Sarana yang efektif untuk berinteraksi baik dengan diri sendiri maupun 

lingkungannya untuk mempeoleh jati diri kita yang sebenarnya agar

mempermudah perkembangannya. Sebuah upaya untuk mengembangkan segi 

positif dan mengatasi segi negative yang dimiliki sehingga mampu memupuk 

sikap-sikap positif seesuai dengan peran siswa. hendaknya sejalan dengan

penyesuaian terhadap lingkungan sosial, yang dapat membangkitkan rasa puas, 

karena selain mampu mengembangkan diri, lingkungan pun bisa menerima diri 

dengan baik. 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi kepercayaan diri yaitu selain faktor dari dalam individu (intern) 

juga dapat dipengaruhi faktor luar (ekstern) seperti bagaimana kita diasuh dan

bukan watak yang diwarisi yang berperan penting untuk mengembangkan 

kepercayaan diri. 

2.4.4 Jenis-jenis Kepercayaan Diri

Menurut Angelis (2002: 58-59) ada tiga jenis kepercayaan diri yaitu 

kepercayaan diri tingkah laku, emosional, dan spiritual.

Tingkah laku adalah kepercayaan diri untuk mampu bertindak dan

menyelesaikan tugas-tugas baik tugas-tugas yang paling sederhana hingga yang
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bernuansa cita-cita untuk meraih sesuatu. Emosi adalah kepercayaan diri untuk 

yakin dan mampu menguasai segenap sisi emosi, baik memahami perasaan, 

menggunakan emosi untuk melakukan pilihan yang tepat, melindungi diri dari 

sakit hati, atau mengetahui cara bergaul yang sehat dan langgeng. Kepercayaan 

diri spiritual adalah keyakinan individu bahwa hidup ini memiliki tujuan yang 

positif dan keberadaan kita punya makna. Tanpa kepercayaan diri spiritual, tidak

mungkin seseorang dapat mengembangkan kedua jenis kepercayaan diri lainnya

yang sifatnya tingkah laku maupun emosional.

Sedangkan menurut Lindenfield (1997: 4-7) menjelaskan bahwa

kepercayaan diri terdiri dari dua jenis yaitu percaya diri batin dan lahir. 

Percaya diri batin adalah percaya diri yang memberi kepada kita perasaan

dan anggapan bahwa kita dalam keadaan baik. Kepercayaan diri batin mempunyai

empat ciri utama, yaitu : (1) Cinta Diri, (2) Pemahaman Diri, (3) Tujuan yang 

Jelas, (4) Pemikiran yang Positif . Sedangkan percaya diri lahir adalah percaya

diri memungkinkan kita untuk tampil dan berperilaku dengan cara menunjukkan 

kepada dunia luar bahwa kita yakin akan diri kita. Kepercayaan diri lahir 

mempunyai empat ciri utama, yaitu: (1) Komunikasi, (2) Ketegasan, (3) 

Penampilan Diri, (4) Pengendalian Perasaan. 

Dari keterangan diatas, dapat disimpulkan bahwa kepercayaan diri terbagi 

tiga jenis yaitu; kepercayaan diri lahir, kepercayaan diri batin, dan kepercayaan 

diri spiritual. Orang yang memiliki kepercayaan diri tinggi tidak hanya

kepercayaan diri spiritual saja, tetapi juga didukung kepercayaan diri lahir dan

batin. 
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Dalam penelitian ini, jenis kepercayaan diri yang akan digunakan untuk 

mengembangkan kisi-kisi kepercayaan diri siswa SMP, yaitu: 

1) Percaya diri batin, meliputi: cinta diri, pemahaman diri, dan berpikir 

positif. 

� Cinta diri 

Cinta diri pada masing-masing individu sangat diperlukan 

dalam menumbuhkan kepercayaan diri karena setiap individu 

akan menghargai diri. Sedangkan seseorang yang memiliki 

kepercayaan diri rendah memiliki konsep diri yang negatif dan

tidak mampu menghargai diri sendiri. Sehingga dalam 

kehidupannya kurang tentram dan tidak mampu memanfaatkan

potensi-potensi yang dimilikinya. 

� Pemahaman Diri 

Orang yang percaya diri batin, juga sangat sadar diri. Mereka 

tidak terus menerus merenungi diri sendiri, tetapi secara teratur 

memikirkan perasaan, pikiran dan perilaku mereka, dan mereka 

selalu ingin tahu bagaimana pendapat orang lain tentang diri 

mereka. 

� Berpikir Positif 

Orang yang percaya diri biasa melihat kehidupan dari sisi yang 

cerah dan mereka berharap serta mencari pengalaman dan hasil 

yang baik. Percaya diri batin terdiri dari empat ciri, yaitu cinta 

diri, pemahaman diri, tujuan yang jelas, berpikir positif 
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2) Percaya diri lahir, meliputi: komunikasi, ketegasan, dan penampilan 

diri. 

� Komunikasi 

Orang yang percaya diri memiliki keterampilan dalam 

berkomunikasi sehingga mereka dapat: (1) Mendengarkan

orang lain dengan tepat, tenang dan penuh perhatian, (2) Dapat

berkomunikasi dengan orang dari segala usia dan segala jenis 

latar belakang, (3) Tahu kapan dan bagaimana berganti pokok 

pembicaraan dari percakapan biasa ke yang lebih mendalam, 

(4) Berbicara secara fasih dan menggunakan nalar, (5)

Berbicara di depan umum tanpa rasa takut, (6) Membaca dan

memanfaatkan bahasa tubuh orang lain. 

� Ketegasan 

Suatu bentuk sikap dan perilaku seseorang untuk mampu 

bertindak dengan caranya sendiri tetapi juga tidak menutup diri 

dari saran orang lain yang menjadikan dirinya lebih baik. 

Seseorang yang bersikap tegas mempunyai kepercayaan diri 

� Penampilan Diri 

Dari penampilan dapat terlihat dengan jelas seseorang 

menunjukkan sikap percaya diri atau tidak. Dengan

berpenampilan diri secara baik, mencerminkan memiliki rasa 

percaya diri yang tinggi. 
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2.4.5 Membangun Kepercayaan Diri

Menurut Santrock (2003: 399), ada empat cara untuk meningkatkan rasa 

percaya diri remaja yaitu melalui (1) mengidentifikasikan penyebab dari 

rendahnya rasa percaya diri dan domain-domain kompetensi diri yang penting, (2) 

dukungan emosional dan penerimaan sosial, (3) prestasi, dan (4) mengatasi 

masalah. 

Menurut Angelis (2002: 34-35), cara menumbuhkan rasa percaya diri 

antara lain: 

1) Dengan menciutkan angan-angan anda 

2) Dengan  membobongi  diri  sendiri  tentang  apa  yang  benar-benar  anda

butuhkan

3) Dengan mengerjakan semua yang biasa-biasa saja 

4) Dengan menghindari orang-orang atau siruasi yang menantang anda 

5) Dengan berkata pada diri sendiri: “masa bodoh!”

Sedangkan menurut Widarso (2005: 1-23) akan dijelaskan tujuh pilar

untuk menumbuhkan rasa percaya diri, yaitu: (1) menyadari setiap orang adalah 

ciptaan Tuhan yang memiliki hak yang sama, (2) mandiri, (3) punya kelebihan, 

(4) berpengrtahuan luas, (5) realistis, (6) asertif, (7) dapat duduk dan berdiri tegak. 

Menyadari bahwa semua orang adalah ciptaan Tuhan yang dikaruniai hak- 

hak mendasar yang sama yaitu hak untuk hidup, hak untuk merdeka, dan mencari 

kebahagiaan sendiri. Individu tidak perlu minder dan merasa kurang percaya diri. 

Pribadi yang mandiri dan sehat memiliki kemampuan untuk membentuk pikiran, 

mencapai keputusan dan melaksanakan dorongan serta disiplin mereka sendiri. 

Orang yang mandiri harus selalu kembali pada diri sendiri, bukan berarti tidak 

butuh orang lain. Namun dalam pengembangan kepribadian, seseorang  harus 

lebih mengandalkan diri sendiri dari pada orang lain. Untuk menumbuhkan rasa 
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percaya diri, seseorang harus berusaha menanamkan keunggulan atau kelebihan

diri dan kemudian mengembangkannya dengan sungguh-sungguh. Jika haal ini 

dapat dilakukan maka akan dapat “mendongkrak” rasa percaya diri. Pengetahuan 

adalah kekuatan, artinya orang yang berpengetahuan luas akan menjadi kuat

(secara mental). Salah satu cara agar memiliki pengetahuan yang luas adalah 

dengan rajin membaca. Selain itu dengan memiliki rasa ingin tahu yang besar, 

mau mencari informasi dan tidak malu bertanya. Seseorang perlu belajar untuk

selalu berfikir seimbang karena pikiran yang seimbang itu adalah pikiran yang 

realistis. Orang yang bersikap asertif akan dengan tulus mengakui hak orang lain, 

tetapi pada saat yang sama dapat menegakkan haknya sendiri. Dengan kata lain 

ketika memperjuangkan haknya sendiri, dia tidak merampas atau mengingkari hak 

orang lain. Sikap asertif penting untuk membangun rasa percaya diri. Tanpa sikap 

asertif seseorang akan mudah dipermainkan orang lain. Orang yang percaya diri 

dapat menggunakan bahasa verbal dan non verbal yang tepat. Bahasa non verbal

meliputi gerak mata atau arah pandangan mata, tinggi rendahnya suara, cepat

lambatnya tempo suara, ekspresi wajah, gerak kepala, gerak tubuh, gerak tangan, 

posisi duduk atau berdiri, dan jarak antara pembicaraan dengan pendengar. 

Bahasa non verbal biasanya otomatis, artinya seseorang tidak perlu dengan sadar

memiliki atau memakai bahasa non verbal karena ini akan muncul dengan 

sendirinya. Agar kepercayaan diri tumbuh, maka seseorang hendaknya

menampilkan bahasa non verbal seperti memandang wajah dan mata lawan bicara. 

Kontak ini terjadi dalam waktu yang relatif lama. 
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Agar seseorang dapat membangun kepercayaan diri hendaknya seseorang

mempunyai sikap positif, kesadaran, keyakinan akan kekuatan dan 

kemampuannya sendiri. Sikap-sikap positif harus dikembangkan oleh seseorang 

yang ingin membangun kepercayaan diri yang kuat karena sikap positif adalah 

modal seseorang untuk dapat membangun rasa percaya diri. 

2.5 Kerangka Berpikir

2.5.1 Kontribusi Perilaku Asertif terhadap Kemandirian

Asertif adalah perilaku yang bertujuan untuk mengkomunikasikan apa 

yang diinginkan, dirasakan, dan dipikirkan kepada orang lain secara jujur dan 

terbuka dengan menghormati hak pribadi kita sendiri dan orang lain. 

Menurut Gunarsa (2009: 215) perilaku asertif adalah perilaku antar

perorangan (interpersonal) yang melibatkan aspek kejujuran dan keterbukaan

pikiran dan perasaan. Perilaku asertif ditandai oleh kesesuaian sosial dan

seseorang yang berperilaku asertif mempertimbangkan perasaan dan kesejahteraan

orang lain. 

Alberti dan Emmons (dalam Ratna, 2013: 36) perilaku asertif adalah

perilaku yang membuat seseorang dapat bertindak demi kebaikan dirinya,

mempertahankan haknya tanpa cemas, mengekspresikan perasaan secara nyaman, 

dan menjalankan haknya tanpa melanggar orang lain. 

Kemandirian merupakan perilaku dimana seseorang berusaha untuk 

mengatur diri sendiri, tidak bergantung pada orang lain, bebas dalam mengambil 
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keputusan, bebas untuk mengerjakan tugas dan mengatasi masalah yang dihadapi, 

serta memiliki kepercayaan diri dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Kepercayaan

diri tersebut merupakan salah satu perilaku asertif yang dapat ditumbuhkan agar

individu mampu dan berani mengemukakan pendapat.

Jika siswa berperilaku asertif, maka bisa menyatakan kebutuhannya secara

jujur, langsung, dan berusaha menghargai hak pribadi dan orang lain. Ketika 

masalah timbul, siswa yang berperilaku asertif akan menghadapi masalah yang 

timbul dan berusaha mengatasinya. Cara mengatasi masalah secara asertif 

dilakukan dengan cara pengungkapan yang jujur, langsung, tidak berusaha 

menjauhi, dan tetap menghargai hak pribadi maupun diri sendiri. Perilaku ini 

menghasilkan suatu evaluasi terhadap diri sendiri yang menyenangkan yang dapat

mendorong terjadinya persetujuan terhadap diri sendiri yang bisa jadi dapat

meningkatkan kemandirian individu. 

2.5.2 Kontribusi Kepercayaan Diri terhadap Kemandirian

Individu yang percaya diri akan memandang kelemahan sebagai hal yang 

wajar di miliki oleh setiap individu, karena individu yang percaya diri akan 

mengubah kelemahan yang dimiliki menjadi motivasi untuk mengembangkan

kelebihannya dan tidak akan membiarkan kelemahannya tersebut menjadi 

penghambat dalam mengaktualisasikan kelebihan yang dimilikinya. 

Sedangkan pribadi yang mandiri dan sehat memiliki kemampuan untuk 

membentuk pikiran, mencapai keputusan dan melaksanakan dorongan serta 

disiplin  mereka  sendiri.  Orang  yang  mandiri  harus  selalu  kembali  pada  diri 
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sendiri,  bukan  berarti  tidak  butuh  orang  lain.  Namun  dalam  pengembangan 

kepribadian, seseorang harus lebih mengandalkan diri sendiri dari pada orang lain. 

Jadi dapat dikatakan bahwa kepercayaan diri dapat membangun 

kemandirian seseorang, semakin siswa percaya diri maka akan semakin baik pula 

kemandirian siswa tersebut. 

2.5.3 Kontribusi Perilaku Asertif dan Kepercayaan Diri terhadap 

Kemandirian

Kemandirian tidak hanya didapatkan oleh remaja saat berada di rumah, 

namun kemandirian juga didapatkan di sekolah. Guru berperan sebagai fasilitator 

dalam mengembangkan kemandirian di sekolah. Kemandirian di sekolah, 

berkaitan dengan metode yang dipakai oleh guru saat mengajar di dalam kelas. 

Guru yang mendukung perkembangan kemandirian siswa, menerapkan cara

belajar yang demokratis seperti, memberikan kebebasan pada siswa untuk 

berpendapat dan mempertahankan pendapatnya saat proses belajar di dalam kelas.

Dengan kemandirian, remaja akan mudah untuk menyuesuaikan diri dan

bersosialisasi dengan dengan individu lain. Dengan itu tugas perkembangan untuk 

menciptakan hubungan baru dengan individu lain dapat tercapai. Kemandirian

juga merupakan syarat utama seorang individu untuk mencapai kesuksesan. 

Lingkungan yang mendukung/menerima keberadaan individu akan dapat

membantu individu untuk mengembangkan kemandirian. Faktor lingkungan yang 

mempengaruhi kemandirian dalam hal ini adalah keluarga, sekolah, teman sebaya,

dan masyarakat. Selain itu, faktor yang berasal dari lingkungan masyarakat, tidak

adanya  pengakuan  sebagai  individu  yang  mandiri  sehingga  anak  mengalami 
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kemunduran-kemunduran di dalam bersosialisasi di masyarakat. Jika hal demikian 

tidak segera diatasi, maka dalam berinteraksi dengan lingkungan akan mengalami 

kendala. 

Orang yang bersikap asertif akan dengan tulus mengakui hak orang lain, 

tetapi pada saat yang sama dapat menegakkan haknya sendiri. Dengan kata lain 

ketika memperjuangkan haknya sendiri, dia tidak merampas atau mengingkari hak

orang lain. Sikap asertif penting untuk membangun kemandirian. Tanpa sikap 

asertif seseorang akan mudah dipermainkan orang lain. 

Sedangkan seseorang dapat membangun kepercayaan diri hendaknya

seseorang mempunyai sikap positif, kesadaran, keyakinan akan kekuatan dan

kemampuannya sendiri. Sikap-sikap positif harus dikembangkan oleh seseorang 

yang ingin membangun kepercayaan diri yang kuat karena sikap positif adalah 

modal seseorang untuk dapat membangun rasa percaya diri. 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dikatakan bahwa perilaku asertif 

dan kepercayaan diri berkontribusi terhadap kemandirian seseorang. Semakin 

tinggi perilaku asertif dan kepercayaan diri yang dimiliki individu maka semakin 

tinggi membangun rasa kemandirian individu tersebut. 
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Kontribusi Perilaku Asertif dan Kepercayaan Diri terhadap Kemandirian Siswa 

Perilaku Asertif

Perilaku yang bertujuan untuk 

mengkomunikasikan apa yang 

diinginkan, dirasakan, dan dipikirkan

kepada orang lain secara jujur dan

terbuka   dengan   tetap   menghormati 

Kepercayaan Diri

Kesadaran individu akan kelebihan 

dan kelemahan dan membuatnya

merasa yakin pada kemampuan yang 

dimiliki, menerima diri, bersikap 

optimis  dan  berpikir  positif  untuk 

Terbuka  Tidak 

cemas 

Berprinsip 

kuat 

PD Batin PD Lahir

komunikasi 

Ketegasan 

Penampilan 

Cina diri 
Pemahaman 

diri 

Berpikir 

positif 

diri 

Kemandirian

Kemampuan untuk berdiri sendiri 

dalam arti tidak bergantung pada orang 

lain dalam menentukan keputusan dan

mampu melaksanakan tugas hidup 

dengan penuh tanggung jawab. 

Percaya

diri 

Bekerja 

sendiri 

Menghargai

waktu 

Bertanggung 

jawab

Bersaing 

untuk maju

Mampu 

mengambil 

keputusan 

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir Kontribusi Perilaku Asertif dan Kepercayaan

Diri terhadap kemandirian 
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2.6 Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah suatu jawaban sementara terhadap permasalahan

penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul. Berdasarkan landasan

teori di atas, maka dalam penelitian ini hipotesis yang diajukan oleh peneliti 

adalah: 

(1) Perilaku asertif mempunyai kontribusi yang signifikan terhadap 

kemandirian siswa SMP Negeri se-Kecamatan Pekalongan Utara. 

(2) Kepercayaan diri mempunyai kontribusi yang signifikan terhadap

kemandirian siswa SMP Negeri se-Kecamatan Pekalongan Utara. 

(3) Perilaku asertif dan kepercayaan diri secara bersama-sama mempunyai

kontribusi yang signifikan terhadap kemandirian siswa SMP Negeri se- 

Kecamatan Pekalongan Utara. 
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BAB 5 

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan kontribusi perilaku asertif 

dan kepercayaan diri terhadap kemandirian siswa SMP Negeri se- Kecamatan 

Pekalongan Utara Tahun Ajaran 2016/2017 yang telah diuraikan, maka dapat

diambil kesimpulan bahwa: 

1) Tingkat kemandirian siswa termasuk dalam kriteria tinggi. 

2) Tingkat perilaku asertif siswa termasuk dalam kriteria tinggi. 

3) Tingkat kepercayaan diri siswa termasuk dalam kriteria tinggi. 

4) Mempunyai kontribusi yang signifikan antara perilaku asertif terhadap

kemandirian, kontribusi perilaku asertif terhadap kemandirian dalam

penelitian ini sebesar 11,2%. Dengan demikian bahwa perilaku asertif 

berkontribusi terhadap kemandirian siswa namun kontribusinya lemah. 

5) Mempunyai kontribusi yang signifikan antara kepercayaan diri terhadap 

kemandirian, kontribusi kepercayaan diri terhadap kemandirian dalam

penelitian ini sebesar 12,9%. Dengan demikian bahwa kepercayaan diri 

berkontribusi terhadap kemandirian siswa namun kontribusinya lemah. 

6) Mempunyai kontribusi yang signifikan antara perilaku asertif dan

kepercayaan diri terhadap kemandirian, kontribusi perilaku asertif dan

kepercayaan diri terhadap kemandirian dalam penelitian ini sebesar 17,3%. 

Dengan demikian bahwa perilaku asertif dan kepercayaan diri berkontribusi 

terhadap kemandirian siswa namun kontribusinya lemah. 

97
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5.2 Saran

Saran merupakan upaya lanjut dan masukan yang diberikan kepada

lembaga atau pihak-pihak yang dipandang berkepentingan dengan hasil 

penelitian. Adapun saran yang dapat diberikan difokuskan pada substansi 

berdasarkan hasil penelitian dan ditunjukkan pihak-pihak terkait:

1) Wali kelas SMP Negeri se- Kecamatan Pekalongan Utara, untuk 

memperhatikan siswa-siswanya dan bekerja sama dengan guru BK agar lebih 

mengetahui secara optimal perkembangan siswanya. 

2) Bagi Guru BK di SMP Negeri se- Kecamatan Pekalongan Utara, peneliti 

menyarankan agar hasil penelitian ini hendaknya bisa dijadikan bahan 

evaluasi agar lebih baik dalam memberikan layanan Bimbingan dan

Konseling yang berkaitan dengan kemandirian, perilaku asertif dan 

kepercayaan diri. Seperti bimbingan kelompok dengan tema pentingnya

kemandirian dalam diri siswa. 

3) Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk memperkuat penelitian ini, dapat

meneliti tentang variabel ekstern yang mempengaruhi kemandirian siswa 

yang belum diteliti dalam penelitian ini. 
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