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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kehidupan manusia tidak akan pernah terlepas dari interaksi sosial, 

membutuhkan orang lain, dan selalu berusaha menjalin hubungan dengan 

sesamanya melalui komunikasi. Proses komunikasi terjadi saat manusia dapat 

menyampaikan informasi, ide, konsepsi, pengetahuan, perasaan, sikap, perbuatan, 

kepada sesamanya secara timbal balik, sebagai penyampai maupun penerima 

komunikasi. 

Komunikasi dapat dilakukan secara verbal, maupun non verbal. 

Komunikasi secara verbal dilakukan melalui berbicara dan menulis, sedangkan 

komunikasi non verbal dilakukan dengan tindakan atau atribusi yang dilakukan 

seseorang untuk bertukar makna, dan mencapai tujuan tertentu. Barker (dalam 

DeVito, 1997), menyatakan bahwa saat berkomunikasi menggunakan waktu 

sebesar 16 % untuk berbicara dan 14 % untuk menulis, sedangkan menurut 

Mulyana (2005) bahwa komunikasi non verbal dapat dilihat melalui ekspresi 

wajah, nada suara, gerakan anggota tubuh, kontak mata, rancangan ruang, pola-

pola perabaan, gerakan ekspresif, dan perbedaan budaya. Oleh sebab itu, manusia 

tidak dapat dilepaskan dari berbicara, berekspresi, serta bergerak saat melakukan 

proses komunikasi. Proses komunikasi tidak selamanya berjalan lancar dan efektif 

karena gangguan internal lebih sulit dikendalikan seperti faktor-faktor psikologis, 

yaitu perasaan cemas, rendah diri, dan tidak percaya diri saat berkomunikasi, 
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sedangkan perubahan fisiologis yang terjadi ketika cemas yaitu denyut jantung, 

pernafasan, dan tekanan darah yang meningkat. 

Remaja dihadapkan pada masalah dari dalam yakni, kesulitan 

berkomunikasi atau sering disebut sebagai hambatan komunikasi (communication 

apprehension) (Rakhmat, 2007). Remaja yang mengalami hambatan komunikasi 

(communication apprehension) akan merasa sulit dan merasa cemas ketika harus 

berkomunikasi antar pribadi dengan manusia lain, sehingga tidak mampu 

mencerminkan rasa kehangatan, keterbukaan, dan dukungan. Peristiwa 

komunikasi antar pribadi sebenarnya mampu menimbulkan perasaan senang bagi 

pihak yang bersangkutan atau menjadi peristiwa yang tidak menarik, dan bahkan 

cenderung untuk dihindari.  

Masalah kecemasan berkomunikasi ternyata merupakan suatu masalah 

yang menarik, sehingga banyak peneliti di luar negeri yang melakukan penelitian. 

Hasil penelitian Croskey (dalam Mariani, 1991) menunjukkan bahwa 15-20% 

remaja di Amerika Serikat menderita hambatan komunikasi (communication 

apprehension). Burgoon dan Ruffner (dalam Wulandari, 2004) yang melakukan 

penelitiannya di Amerika Serikat mengemukakan bahwa 10-20% populasi di 

Amerika Serikat mengalami kecemasan berkomunikasi yang sangat tinggi, dan 

sekitar 20% yang mengalami kecemasan komunikasi yang cukup tinggi. 

Dalam penelilitian yang dilakukan di Indonesia oleh PKBI (2007) 

menyebutkan bahwa 19% remaja Yogyakarta mengalami masalah terkait dengan 

komunikasi (dalam Nuraeni, 2010). Penelitian yang dilakukan Nuraeni (2010) 

menemukan bahwa dari hasil analisis data menunjukkan tingkat kepercayaan diri 
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berada pada kategori tinggi ada 33 siswa dengan prosentase 40% dan kecemasan 

komunikasi interpersonal siswa berada pada kategori rendah ada 62 siswa dengan 

prosentase 75%. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif yang 

signifikan antara kepercayaan diri dengan kecemasan komunikasi interpersonal. 

Komunikasi Interpersonal berlangsung diantara individu, bersifat 

mempribadi dan dibangun atas sendi-sendi pengakuan dan penghargaan yang 

tinggi atas martabat manusiawi. Komunikasi Interpersonal (kerap disebut juga 

komunikasi antarpribadi) mampu memanusiawikan manusia sebagai pribadi yang 

pantas dan selayaknya dihormati, dihargai dan diberdayakan (Rakhmat, 2007). 

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan (05 April 

2011) bahwa siswa-siswi memiliki konsep diri yang positif dimana siswa-siswi 

bisa menerima keadaannya yang diperlihatkan dengan siswa-siswi memiliki 

kepercayaan diri yang tinggi seperti siswa-siswi tidak mencontek ketika ulangan 

di kelas akan tetapi siswa-siswi merasakan kecemasan komunikasi interpersonal 

dalam hari-harinya di sekolah. Hal ini bisa dilihat dari beberapa siswa yang ketika 

mengobrol dengan temannya siswa mengalami perasaan tidak menyenangkan. 

Ketika mengobrol dengan teman, seolah-olah pembicaraan tersebut 

memojokkannya lalu menghindar dari kerumunan itu dan memilih sendiri padahal 

temannya itu hanya bercanda. Menurutnya perasaan itu muncul begitu saja dan 

sulit dihilangkan. 

Selain itu salah satu siswa mengatakan bahwa jika berkomunikasi dengan 

temannya hanya sekedar mengobrol biasa di jam istirahat dan merasa bingung 

untuk memposisikan dirinya, jika berkumpul bersama dalam suatu kelompok kecil 
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siswa terlihat khawatir, tertekan dari tangan yang selalu berkeringat, serta gugup 

nampak bingung dalam memulai pembicaraan dan takut topik pembicaraannya 

tidak menarik. Selain itu jika ada masalah dengan temannya, siswa tersebut tidak 

berani mengutarakan isi hatinya. Siswa lebih memilih diam karena jika 

dibicarakan khawatirnya akan memperpanjang masalah dan takut jika siswa 

ditinggalkan teman-temannya. Hal tersebut adalah salah satu ciri kecemasan 

komunikasi interpersonal yaitu meninggalkan situasi yang menimbulkan 

kecemasan. 

Tumbuh kembangnya kecemasan komunikasi interpersonal dipengaruhi 

oleh konsep diri (Suliswati, 2005). Rakhmat (2007) mengemukakan bahwa 

konsep diri mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap perilaku individu, 

yaitu individu akan bertingkah laku sesuai dengan konsep diri yang dimiliki. 

Misalnya bila seorang individu berpikir bahwa dirinya bodoh, individu tersebut 

akan benar - benar menjadi bodoh. Sebaliknya apabila individu tersebut merasa 

bahwa dirinya memiliki kemampuan untuk mengatasi persoalan, maka persoalan 

apapun yang dihadapinya pada akhirnya dapat diatasi. Ini karena individu tersebut 

berusaha hidup sesuai dengan label yang diletakkan pada dirinya. Dengan kata 

lain sukses komunikasi interpersonal banyak bergantung pada kualitas konsep diri 

seseorang, positif atau negatif. 

Konsep diri penting artinya karena individu dapat memandang diri dan 

dunianya, mempengaruhi tidak hanya individu berperilaku, tetapi juga tingkat 

kepuasan yang diperoleh dalam hidupnya. Pandangan terhadap diri meliputi 

gambaran mengenai siapa dan bagaimana diri seseorang, apa saja kekuatan dan 
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kelemahannya, selanjutnya akan mengarahkan seseorang untuk mengukur 

sejauhmana hal-hal tertentu dapat dilakukan atau tidak dapat dilakukannya 

(Hidajat dalam Setyani, 2007). Konsep diri dapat bersifat psikis dan fisik serta 

dapat berkembang menjadi konsep diri positif atau negatif (Brooks dalam Rahmat, 

2007). 

Remaja yang memiliki konsep diri positif akan menyukai dan menerima 

keadaan dirinya sehingga akan mengembangkan rasa percaya diri, harga diri, dan 

mampu melihat dirinya secara realistis. Remaja dengan konsep diri realistis akan 

lebih mampu menentukan tujuan yang sesuai dengan kemampuannya, sehingga 

akan lebih mudah mencapai tujuan tersebut (Adiyanti, 2006).  

Remaja dengan konsep diri positif akan memandang positif tuntutan - 

tuntutan dari sekolah, orang tua, dan teman sebaya karena memiliki pandangan 

yang positif terhadap kualitas kemampuannya. Remaja dengan konsep diri positif 

tidak akan mudah putus asa karena memiliki keyakinan pasti berhasil dengan 

kepandaiannya, meskipun mengalami kegagalan akan tetap bersikap positif. 

Remaja mampu memperbaiki diri dengan mengevaluasi usaha yang telah 

dilakukannya dan kemudian memperbaikinya (Arini dalam Setyani 2007). 

Remaja yang memiliki konsep diri positif akan memiliki dorongan mandiri 

lebih baik, dapat mengenal serta memahami dirinya sendiri sehingga dapat 

berprilaku efektif dalam berbagai situasi. Konsep diri positif bukanlah suatu 

kebanggaan yang besar tentang diri tetapi berupa penerimaan diri sehingga bisa 

melakukan komunikasi interpersonal dengan teman – teman dan guru. Remaja 

yang memiliki konsep diri positif dapat memahami dan menerima sejumlah faktor 
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yang sangat bermacam – macam tentang dirinya sendiri. Dalam hal ini remaja 

dapat menerima dirinya secara apa adanya dan akan mampu mengkoreksi diri atau 

lebih mengenal dirinya, serta kelemahan dan kelebihan yang dimiliki.  

Remaja dengan konsep diri yang negatif cenderung memiliki pendekatan 

yang negatif dalam menghadapi tuntutan-tuntutan dari sekolah, orang tua, dan 

teman sebaya karena memiliki gambaran diri dan evaluasi diri yang negatif. 

Remaja dengan konsep diri negatif cenderung tidak mengetahui kelemahan dan 

kelebihannya sehingga merasa tidak mampu melakukan apapun (Calhoun dan 

Acocella, 1995).  

Remaja yang memiliki konsep diri negatif apapun yang dicapainya 

dianggap tidak berharga dibandingkan dengan yang dicapai orang lain. Orang 

semacam ini sangat mungkin mengalami kecemasan karena menghadapi 

informasi dirinya sendiri yang tidak dapat diterimanya dengan baik. .Seseorang 

dengan konsep diri negatif  terlalu banyak atau bisa juga terlalu sedikit harapan 

dalam hidupnya, yang sebenarnya tidak sesuai dengan keadaan dirinya.  Oleh 

karena tidak punya harapan, maka tidak mengharapkan suatu kesuksesan apapun, 

sehingga tidak akan pernah merasa sukses. Bisa juga sebaliknya,  karena 

harapannya terlalu  tinggi, maka  apa yang telah dicapainya dianggap masih jauh 

dari harapannya.  Dengan kata lain, orang dengan konsep diri negatif  mempunyai 

pengharapan yang tidak realistis (Aristorahadi, 2008). 

Berdasarkan uraian serta permasalahan yang muncul maka penulis 

merumuskan pertanyaan penelitian yaitu. “Apakah ada hubungan antara konsep 

diri dengan kecemasan komunikasi interpersonal?” Berdasarkan rumusan masalah 
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tersebut maka peneliti tertarik untuk mengkaji secara empirik dengan mengadakan 

penelitian berjudul: “Hubungan Antara Konsep Diri dengan Kecemasan 

Komunikasi Interpersonal pada Remaja”. 

 

B. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui hubungan antara konsep diri dengan kecemasan komunikasi 

interpersonal pada remaja. 

2. Untuk mengetahui peran konsep diri terhadap kecemasan komunikasi 

interpersonal pada remaja. 

3. Untuk mengetahui seberapa besar tingkat kecemasan komunikasi interpersonal 

pada remaja.  

4. Untuk mengetahui seberapa besar tingkat konsep diri pada remaja. 

5. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh aspek-aspek konsep diri terhadap 

kecemasan komunikasi interpersonal pada remaja. 

 

C. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang bisa diperoleh dari penelitian ini antara lain: 

1. Bagi Kepala Sekolah, diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan 

tentang konsep diri terhadap kecemasan komunikasi interpersonal siswa 

sehingga dapat dijadikan acuan dalam mengambil kebijakan yang bermanfaat 

tentang komunikasi interpersonal yang baik. 
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2. Bagi Guru Kelas, dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan dalam 

memberi bantuan kepada siswa yang mempunyai masalah dengan komunikasi 

interpersonalnya. 

3. Bagi Siswa, membantu siswa untuk dapat meningkatkan konsep diri yang 

positif sehingga tidak adanya kecemasan komunikasi interpersonal sehingga 

dapat menunjang keterbukaan diri siswa. 

4. Bagi Orang Tua, diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan tentang 

hasil penelitian yaitu untuk mengetahui gambaran mengenai konsep diri, 

sehingga peran orang tua dalam kaitannya dengan kecemasan komunikasi 

interpersonal dapat berjalan dengan semestinya. 

5. Bagi Peneliti Lain, dapat dijadikan referensi untuk mengadakan penelitian 

sejenis atau mengembangkan lagi penelitian ini sehingga menambah wacana 

yang sudah ada sebelumnya. 

 

  

 


