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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar  Belakang Masalah 

 

Perilaku seseorang adalah hasil interaksi antara komponen fisik, pikiran, 

emosi dan keadaan lingkungan. Namun, untuk memperkuat kontrol manusia 

terhadap perilakunya seseorang perlu mencari tahu penyebab internal baik fisik, 

pikiran dan emosi yang dialaminya. Seringkali seorang guru gagal bertindak 

yang baik karena fisik sedang lelah atau kurang sehat sehingga menggunakan 

cara yang keras atau hukuman untuk mengendalikan siswa.  

Hubungan guru dan siswa sangat penting dalam proses pembelajaran. 

Hubungan guru dan siswa bukanlah hubungan yang kering dari aspek emosi. 

Namun, kadang hubungan tersebut sebatas “Anda belajar dan Saya mengajar”, 

atau jika ada hubungan personal maka terbatas pada beberapa siswa tertentu. Guru 

sering mengalami penilaian yang kurang tepat tersebut akan semakin sulit untuk 

menerima siswa apa adanya, apalagi harus mengormati dan menghargai siswanya. 

Perlakuan yang tidak semestinya mudah muncul antara lain berupa kata-kata yang 

kurang tepat, membedakan dari teman-temanya karena dianggap kurang pandai 

atau nakal dan akhirnya menyebabkan guru kehilangan harapan positif terhadap 

siswa atau memvonis bahwa siswa tersebut nakal atau kurang pandai baik dalam 

akademis maupun perilaku. 
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Siswa seharusnya  mempunyai perilaku terhadap guru sebagai fasilitator 

untuk berani menyampaikan permintaan, penolakan, pujian, pengekspresian dan 

komunikasi terhadap guru dalam proses belajar mengajar. Permintaan yaitu 

kemampuan individu dalam mengemukakan haknya sendiri, meminta pertolongan 

dan tanggung jawab orang lain tentang suatu hal. Penolakan yaitu kemampuan 

individu untuk menolak keinginan, ajakan ataupun saran yang tidak sesuai dengan 

diri sendiri. Pengekspresian diri yaitu kemampuan individu untuk berani 

mengekspresikan perasaan dan pikiran secara tepat. Pujian yaitu kemampuan 

individu dalam memberikan pujian atau penghargaan secara tulus pada orang lain 

serta sikap individu yang sewajarnya dalam menerima pujian dari orang lain dan  

Berperan dalam pembicaraan yaitu kemampuan individu untuk memulai atau 

berinisiatif dalam pembicaraan, mengakhiri dan ikut serta atau terlibat sekaligus 

dapat mempertahankan pembicaraan. Hal-hal tersebut terjadi dalam sistem 

pendidikan  formal belajar mengajar di sekolah salah satunya di  SMP Murni 1 

Surakarta. 

 SMP Murni 1 Surakarta merupakan salah satu sekolah swasta untuk siswa 

menengah pertama. Di sekolah siswa dihadapkan dengan berbagai pelajaran, 

tugas, ekstrakulikuler dan kegiatan organisasi disekolah yang mendorong siswa 

untuk aktif. Namun demikian, dalam proses belajar mengajar antara siswa 

dengan guru, siswa kurang dapat memanfaatkan guru sebagai fasilitator 

seutuhnya karena siswa masih cenderung bersikap apatis ketika berhadapan 

dengan gurunya, sehingga keinginan dan harapan siswa tidak tersampaikan. 

Siswa juga tidak mempunyai keberanian untuk menyampaikan pendapat idea tau 
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gagasan kepada gurunya. Hal tersebut dibenarkan oleh Guru Bimbingan 

Konseling SMP Murni 1 Surakarta, berikut kutipan wawancara awal dengan 

Guru Bimbingan Konseling SMP Murni 1 Surakarta,: 

“EDR:  “siswa disini aktif mas untuk kegiatan-kegiatan sekolah akan 

tetapi dalam proses belajar di kelas siswa-siswa masih enggan 

menceritakan masalah kepada gurunya ketika mengalami kesulitan baik 

itu pelajaran atau ketika ada masalah dengan temannya, untuk siswa 

kelas VII, VIII dan IX lebih banyak yang bersikap seperti itu, perilaku 

asertifnya muncul dikit, mereka lebih mengutarakan pendapatnya malah 

ke guru yang dianggap baik saja oleh siswanya apabila terjadi kesulitan 

belajar tidak kegurunya langsung yang mengampu mata pelajaran 

tersebut, tapi untuk kegiatan ekstrakulikuer sudah lumayah berjalan 

dengan baik”. 

Wawancara tersebut menggambarkan bahwa siswa belum berani 

mengungkapkan keinginan langsung kepada guru, dalam hal ini sebagai fasilitator 

belajar, sehingga siswa tidak dapat menyampaikan ide-ide yang dapat 

mengembangkan keinginan dan harapan langsung kepada gurunya. 

Ilmu psikologi menyebutkan bahwa perilaku yang menampilkan keberanian 

untuk secara jujur dan terbuka menyatakan kebutuhan, perasaan dan pikiran-

pikiran apa adanya, mempertahankan hak-hak pribadi, serta menolak permintaan-

permintaan yang tidak masuk akal termasuk tekanan yang datang dari figur 

otoritas dan standar-standar yang berlaku pada suatu kelompok organisasi disebut 

perilaku asertif (Rathus & Nevid, 1983).  
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Perilaku asertif adalah suatu kemampuan sikap untuk mengkomunikasikan 

apa yang diinginkan, dirasakan dan dipikirkan kepada orang lain namun dengan 

tetap menjaga dan menghargai hak-hak serta perasaaan pihak lain. Dalam 

berperilaku aserif seseorang harus dituntut untuk bersikap jujur terhadap dirinya 

dan jujur pula dalam mengekspresikan perasaan, pendapat dan kebutuhan secara 

proposional tanpa ada maksud untuk memanipulasi, memanfaatkan, menyangkali 

hak-hak orang lain ataupun meragukan pihak lainnya (Aberti & Emmonos, 2002). 

Fieldman (Suryabrata, 1985) mengemukan pada dasarnya pendekatan ciri sikap 

tidak mengasumsikan bahwa seseorang memiliki ciri sikap tertentu sedangkan 

orang lain tidak memilikinya. Setiap orang memiliki ciri sikap yang sama akan 

tetapi bervariasi dalm tingkat dan derajatnya. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Esti Trisnaningtia & Muhammad 

Nursalim (2010) pada penelitian perilaku asertif dengan subyek 117 siswa SMP N 

1 Krian-Sidoarjo tahun ajaran 2009-2010 menunjukkkan bahwa 63% siswa tidak 

berperilaku asertif kepada gurunya. Hal tersebut didukung Sebuah penelitian 

(dalam De Potter dkk., 2000) menunjukkan bahwa sikap dan perlakuan guru 

terhadap siswa cenderung dipengaruhi oleh pandangan guru terhadap siswa. Guru 

memandang siswa bodoh maka siswa kurang diberi pengalaman yang menantang, 

kurang dihargai jawabannya, dan cenderung kurang diberi kesempatan untuk 

menjawab pertanyaan yang sulit. Oleh karena itu, tidak berlebihan kalau  Caine & 

Caine (dalam DePorter, Reardon, & Singer-Nourie, 2000) menyatakan bahwa 

keyakinan guru akan potensi manusia dan kemampuan semua anak untuk belajar  

dan berprestasi merupakan suatu hal yang harus diperhatikan.  
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Ada beberapa faktor yang menyebabkan munculnya perilaku asertif Secara 

garis besar perilaku asertif juga terbagi menjadi dua faktor komunikasi  

komunikasi verbal dan non-verbal (Monica, 1998). Komunikasi verbal  adalah 

komunikasi yang terjadi secara langsung tatap muka dengan bantuan kata-kata 

secara langsung atau dapat berupa komunikasi interpersonal pelakunya hal juga 

didalamnya terdapat sikap berani untuk mengatakan tidak, pandangan untuk 

menunjukan keinginan atau harapan, meminta pertolongan, sikap berani 

mengajukan hak  dan ungkapan perasaan. Sedangkan untuk komunikasi non 

verbal terdiri dari bahasa tubuh yang berupa kekerasan suara, kelancaran, kontak 

mata, ungkapan wajah, ungkapan tubuh dan jarak. Penulis mengangkat salah satu 

faktor tersebut sebagai acuan dalam penelitian yang akan backdrown kaitannya 

antara persepsi dengan komunikasi interpersonal guru yang tejadi didalam sekolah 

yaitu dalam komunikasi verbal. 

Kebutuhan lain yang diperhatikan adalah komunikasi. Komunikasi dalam 

dunia sekolah dan budaya organisasi ada beberapa macam, yaitu komunikasi 

interpersonal, komunikasi kelompok kecil, komunikasi organisasi dan komunikasi 

massa. Namun dalam penelitian ini, penulis hanya membahas masalah 

komunikasi interpersonal yang terjadi dalam pendidikan sekolah. Dalam dunia 

pendidikan sekolah komunikasi interpersonal sangat dibutuhkan oleh guru 

terhadap siswanya. Komunikasi interpersonal adalah suatu proses komunikasi 

yang terjadi antar komunikan dan komunikator dalam konteks tatap muka dimana 

keduanya terlihat dalam satu dialog yang bersifat terbuka, jujur dan hangat serta 

saling menghargai. Terbuka berarti berkaitan dengan niat untuk membuka diri 
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pada orang yang berinteraksi. Jujur berarti niat menanggapi stimuli yang diterima 

dan mampu menyampaikan perasaan dan pikiran apa adanya. Hangat berarti 

kemampuan bersikap ekspresif atau bersahabat terhadap komunikan agar terjalin 

komunikasi yang dekat. Komunikasi interpesonal yang efektif akan dapat terjalin 

hubungan sosial yang baik, menambah pengetahuan, mengenal dirinya, bisa 

mengembangkan diri, dan saling kerjasama untuk mencapai suatu tujuan (Pujianti 

& Purwati, 1997). Sehingga dengan komunikasi tersebut dapat meningkatkan 

hubungan yang baik antara guru dan siswanya dalam proses belajar mengajar.  

Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan hubungan yang 

baik antara guru dan siswanya dalam proses belajar mengajar adalah dengan 

mengembangkan komunikasi interpersonal yang apresiatif. Komunikasi yang 

apresiatif dapat dilakukan dalam setiap interaksi antar guru siswa, dan antar siswa. 

Komunikasi yang apresiatif merujuk pada istilah appreciative inquiry yang 

dikembangkan oleh Psikologi Positif. Percakapan apresiatif dilakukan untuk  

memahami sesuatu yang terbaik dari individu, memberikan dukungan terhadap 

kelebihan, kesuksesan, dan potensi masa lalu dan masa kini. Selama ini, 

komunikasi yang terjadi kadang cenderung tidak apresiatif. Contoh: kita lebih 

peka terhadap kesalahan orang daripada kebaikan orang, kita lebih cepat 

menunjuk kesalahan orang daripada kebaikan orang dst. Oleh karena itu, 

komunikasi yang terjalin perlu dikembangkan adalah komunikasi yang 

mengandung pesan dan gaya yang apresiatif.  

Perbandingan komunikasi guru kepada siswa yang apresiatif dan tidak 

apresiatif dipaparkan pada tabel di bawah ini. 
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Komunikasi memfasilitasi siswa berpikir tentang keadaan dirinya yang 

sekarang, berusaha mencari sisi positif dirinya, menyadarkan tentang tujuan 

siswa, dan menyadarkan siswa tentang tindakan apa saja yang akan dilakukannya 

untuk mencapai cita-cita akan membangun hubungan yang saling menguatkan 

antara siswa dan guru. 

Guru yang melakukan komunikasi interpersonal kepada siswanya akan 

tahu setiap siswa mempunyai potensi tidak dapat terungkap,  tidak diterima dan 

tidak dihargai dalam proses pendidikan. Cara pandang atau persepsi siswa dapat 

dikembangkan jika guru tetap mempertahankan harapan positif terhadap siswa, 

yaitu seperti apapun keadaan siswa hari ini tidak berarti selamanya akan seperti 

itu dan tugas guru adalah berusaha untuk membantunya. melihat potensi siswa 

dari berbagai sisi misalnya dapat menggunakan pandangan kecerdasan majemuk. 

Meyakini prinsip perkembangan bahwa setiap siswa dapat berbeda dan bersifat 

unik sehingga mungkin belum optimal saat ini, dan berusaha mencari sisi positif 

siswa, sehingga persepsi atau cara pandang siswa terhadap komunikasi yang 

Komunikasi Verbal Tidak Apresiatif Komunikasi Verbal Apresiatif 

 Kenapa engkau sekarang menjadi 

malas belajar? 

•  Peristiwa yang paling membanggakan 

mu saat SMP? 

 Apa jadinya kalau engkau malas 

seperti ini terus? 

•  Apa yang engkau inginkan setelah lulus 

SMP nanti? 

 Coba cari jalan, bagaimana  supaya 

kamu tidak malas belajar? 

Strategi apa saja yang sudah engkau 

pikirkan untuk sukses belajar? 
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nyaman dan menyenanagkan yang dilakukan gurunya dapat terjalin dengan baik. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa apabila siswa 

memiliki persepsi yang positif terhadap komunikasi interpersonal guru maka 

perilaku asertifnya tinggi.  Sebaliknya apabila siswa memiliki persepsi yang 

negatif terhadap komunikasi interpersonal guru maka perilaku asertif siswa 

rendah.  Oleh karena itu rumasan dalam penelitian ini adalah : Apakah ada 

hubungan antara persepsi siswa terhadap komunikasi interpersonal guru dengan 

perilaku asertif siswa SMP Murni 1 Surakarta. Untuk mengkaji permasalahan 

secara empiris maka penulis melakukan penelitian dengan judul : “ Hubungan 

antara Persepsi Siswa terhadap Komunikasi Interpersonal Guru dengan 

Perilaku Asertif Siswa SMP Murni 1 Surakarta ”. 

 

B. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui : 

1. Hubungan antara persepsi siswa terhadap komunikasi interpersonal guru 

dengan perilaku asertif siswa SMP Murni 1 Surakarta. 

2. Seberapa besar peran persepsi siswa terhadap komunikasi interpersonal guru 

dengan perilaku asertif siswa SMP Murni 1 Surakarta. 

3. Seberapa besar tingkat perilaku asertif pada siswa SMP Murni 1 Surakarta. 

4. Seberapa besar tingkat persepsi siswa terhadap komunikasi interpersonal guru 

SMP Murni 1 Surakarta. 
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C. Manfaat Penelitian 

 

1. Bagi Kepala Sekolah SMP Murni 1 Surakarta 

Manfaaat dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi 

kepala sekolah SMP Murni 1 Surakarta dalam upaya meningkatkan 

komunikasi interpersonal guru terhadap siswanya dan mampu mendorong 

siswa untuk berani bersikap asertif  terhadap guru sehingga sumber daya 

manusia yang ada dalam sekolah lebih baik. 

2. Bagi Guru SMP Murni 1 Surakarta 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi 

berupa hubungan antara persepsi siswa terhadap komunikasi interpersonal 

guru dengan perilaku asertif siswa, sehingga guru dalam kegiatan belajar 

mengajar ketika memberikan tugas tidak terpaku pada hasil jadi tugas 

siswanya, tetapi juga memberikan pemahaman terkait proses aturan dalam 

mengerjakan serta mengerti kebutuhan kenyamanan interaksi dan komunikasi 

terhadap siswanya. 

3. Bagi Siswa SMP Murni 1 Surakarta 

Bagi subjek penelitian siswa SMP Murni 1 Surakarta, hasil penelitian 

ini memberikan sumbangan informasi berupa data-data empirik mengenai 

hubungan antara persepsi siswa terhadap komunikasi interpersonal guru 

dengan perilaku asertif siswa, sehingga siswa mampu menerapkan sikap 

terbuka, jujur, apa adanya serta mampu bersikap empati agar dapat 

mewujudkan perilaku aserif dalam proses pembelajaran di sekolah . 
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4. Bagi Ilmuwan Psikologi 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi 

perkembangan ilmu psikologi terutama bidang psikologi pendidikan dalam 

hal hubungan persepsi terhadap komunikasi interpersonal guru dengan 

perilaku asertif siswa. 

5. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi dan acuan dalam 

mengembangkan penelitian yang sejenis, terutama yang berkaitan dengan 

persepsi terhadap komunikasi interpersonal guru dan perilaku asertif, dengan 

mempertimbangkan variable lain yang akan diteliti. 




