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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Proses sosialisasi merupakan salah satu tugas perkembangan terpenting bagi 

anak-anak juga remaja. Menurut Hurlock (2008) tugas perkembangan adalah tugas 

yang muncul pada saat atau sekitar suatu periode tertentu dari kehidupan individu 

yang jika berhasil akan menimbulkan rasa bahagia dan membawa ke arah 

keberhasilan dalam melaksanakan tugas-tugas berikutnya dan kalau gagal akan 

menimbulkan rasa tidak bahagia dan kesulitan dalam menghadapi tugas-tugas 

berikutnya. Ditambahkan bahwa beberapa dari tugas-tugas perkembangan itu muncul 

sebagai akibat dari sejumlah faktor yaitu kematangan fisik, tuntutan budaya dari 

masyarakat, aspirasi individual. Namun pada umumnya tugas-tugas perkembangan 

muncul dikarenakan ketiga faktor tersebut secara sekaligus. 

Masa remaja merupakan salah satu tahap perkembangan yang paling krusial 

dan  kritis. Masa remaja dikenal sebagai masa transisi dari masa kanak-kanak ke 

masa dewasa. Di masa tersebut individu muda banyak mengalami perubahan, 

meliputi perubahan pada fisik, mental, emosional, serta sosial. Perubahan-perubahan 

itu cenderung membuat remaja mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri. 

Dashyatnya perubahan dalam fisik, mental-psikis, serta sosial remaja menyebabkan 

kegoncangan dalam dirinya. Hingga remaja seringkali menampilkan perilaku-

perilaku yang buruk, atau bahkan menyimpang dari norma  (Gunarsa, 2006). 
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Dalam konteks perkembangan kondisi remaja tersebut menjadi hambatan 

dalam perkembangan sosialnya. Para remaja yang terjebak dalam kecenderungan 

perilaku-perilaku bermasalah akan mendapat stigma buruk yang kuat dari 

masyarakat. Akibatnya mereka akan menemui kesulitan untuk mengembangkan 

perilaku sosial yang baik karena lingkungan sosial terlanjur memberi cap buruk 

terhadap mereka. Untuk penyesuaian diri serta sosial yang baik, remaja sebenarnya 

dapat mengembangkan sejumlah kemampuan dan perilaku positif dalam 

pergaulannya di lingkungan sosial. Kemampuan itu disebut sebagai kompetensi 

sosial. Kompetensi sosial dapat diartikan kemampuan untuk bertindak secara 

bijaksana dalam hubungan antar manusia (Thorndike, dalam Smart & Sanson, 2003). 

Sebuah penelitian di Amerika menyebutkan bahwa anak-anak muda yang 

memiliki masalah perilaku diketahui memiliki kompetensi sosial yang rendah (Groot, 

2009). Penelitian tersebut dilakukan pada 113 remaja (62 orang laki-laki, dan 51 

orang perempuan) yang diidentifikasi mengalami gangguan emosional berat (serious 

emotional disturbances-SEDs) dan dirawat pada sebuah pusat perawatan setempat. 

Hasilnya ditemukan bahwa subjek penelitian tersebut memang memiliki masalah 

perilaku yang serius dan kekurangan dalam kompetensi sosialnya. Jadi terdapat 

hubungan negatif signifikan antara masalah perilaku remaja dengan kompetensi 

sosialnya. 

 Sebuah studi lain dilakukan oleh Smart & Sanson (2003) terhadap 940 anak 

muda di Australia (41% laki-laki dan 59% perempuan) yang berusia 19-20 tahun 

untuk mengungkap hubungan antara kompetensi sosial dengan beberapa aspek dari 
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penyesuaian dan kebaikan diri (seperti memiliki hubungan yang erat dengan orang 

tua, kemampuan komunikasi yang baik, kualitas pertemanan yang baik, dan sikap 

sosial yang baik). Dari peneliti tersebut diketahui bahwa anak-anak muda yang 

memiliki kompetensi sosial yang tinggi diketahui lebih memiliki hubungan yang erat 

serta jarang mengalami konflik dengan orang tua. Di samping itu, mereka juga lebih 

dapat memiliki hubungan pertemanan yang berkualitas dan sedikit mengalami 

keterasingan oleh teman-teman. Dengan demikian disimpulkan bahwa sejumlah 

aspek dari kompetensi sosial dari para subjek dapat menjadi faktor penting dalam 

penyesuaian dan kebaikan diri mereka. (Rahman, 2010) 

Studi mengenai kompetensi sosial remaja yang dilakukan di Indonesia juga 

mengungkapkan fakta yang sejalan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh 

Amri (2005) diketahui bahwa remaja yang memiliki body image yang positif 

memiliki kompetensi sosial yang tinggi, demikian sebaliknya yang memiliki body 

image negatif memiliki kompetensi sosial yang rendah. Selain itu, menurut hasil 

penelitian Santoso (2009), di dapat remaja perempuan memiliki kepercayaan diri dan 

kompetensi sosial yang lebih tinggi dibandingkan remaja laki-laki. Berdasarkan 

kedua penelitian tersebut, diketahui bahwa kompetensi sosial memiliki kaitan yang 

positif dengan kepercayaan diri dan pencitraan diri remaja. 

Denham dkk (2003) mengemukakan  bahwa kompetensi sosial anak dan 

remaja dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti sikap orang tua, guru-guru, dan 

teman sebaya di sekolah, sosial ekonomi keluarga, kepercayaan diri, serta 

kematangan emosi. 
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Hasil interview yang dilakukan dengan Guru BK di SMP N 16 Surakarta, 

menunjukkan bahwa terdapat beberapa masalah kompetensi sosial siswa yaitu siswa 

sudah berani untuk melanggar aturan yang ada di sekolah seperti sudah berani untuk 

pacaran, membolos. Ketika ada masalah siswa lebih banyak  diam dan tertutup tidak 

mau bercerita ke teman atau pun ke guru.  Ketika ada tugas atau PR yang diberikan 

oleh guru ada siswa yang tidak mau mengerjakan karena malas lalu kurang suport 

dari orang tua karena keadaan ekonomi orang tua yang tidak mendukung dan 

mayoritas siswa di SMP tersebut di dominasi oleh masyarakat pinggiran. Lalu siswa 

di SMP tersebut  sudah membuat group atau kelompok sendiri jadi untuk siswa yang 

tidak mempunyai gruop atau kelompok cenderung menarik diri untuk bergabung 

dengan gruop atau kelompok tersebut karena minder dengan siswa lain yang sudah 

memiliki group atau kelompok.  

Penelitian yang dilakukan oleh Rinanda dan Apollo (2010) tentang hubungan 

antara kompetensi sosial dengan penyesuaian sosial pada remaja. Hasil korelasinya 

menunjukkan bahwa adanya hubungan positif dan sangat signifikan antara 

kompetensi sosial dengan penyesuaian sosial pada remaja. Kemudian ada perbedaan 

penyesuaian sosial pada remaja berdasarkan jenis kelamin (laki-laki dan perempuan). 

Remaja perempuan mempunyai penyesuaian sosial lebih tinggi daripada remaja laki-

laki. 

Penelitian yang dilakukan oleh Asher (dalam Latifah, 2000) mengemukakan 

bahwa remaja yang memiliki kompetensi sosial yang tinggi lebih mudah melakukan 
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penyesuaian sosial, lebih simpatik, suka menolong orang lain, dan mampu mencintai 

dengan tulus pasangan hidupnya. 

Penelitian yang dilakukan oleh Fontana dan Cillesen (dalam Denham & 

Queenan, 2003) mengemukakan bahwa remaja yang mempunyai kompetensi sosial 

yang lebih tinggi disukai oleh orang tua dan guru-guru disekolah, mereka pada 

umumnya mampu mengatasi masalah dengan baik, mampu mengelola konflik dengan 

orang lain, dan mampu mempertahankan hubungan sosialnya dengan teman sebaya. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah “Apakah ada hubungan antara kepercayaan diri dengan 

kompetensi sosial pada siswa SMP N 16 Surakarta?“. Mengacu pada rumusan 

masalah tersebut penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul 

“Hubungan antara Kepercayaan Diri dengan Kompetensi Sosial pada Siswa 

SMP N 16 Surakarta”. 

 

B. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui hubungan antara kepercayaan diri dengan kompetensi sosial pada 

remaja. 

2.  Mengetahui sumbangan efektif kepercayaan diri dengan kompetensi sosial. 

3.  Mengetahui tingkat kepercayaan diri pada remaja. 

4.  Mengetahui tingkat kompetensi sosial pada remaja. 
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C. Manfaat Penelitian 

 Manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian tersebut diantaranya adalah: 

1. Secara praktis, penelitian mengenai hubungan kepercayaan diri dengan 

kompetensi sosial ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemahaman bagi 

para remaja, orang tua yang memiliki anak remaja dan bagi para pendamping atau 

pendidik remaja tentang pentingnya mengembangkan sikap kepercayaan diri guna 

menumbuhkan kompetensi sosial yang baik bagi remaja. 

2. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

informasi ilmiah dalam bidang psikologi, khususnya psikologi pendidikan dan 

psikologi sosial mengenai kepercayaan diri dan kompetensi sosial, serta dapat 

digunakan sebagai bahan refrensi bagi penelitian-penelitian lain yang tertarik 

dalam bidang ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


