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HUBUNGAN ANTARA RELASI SOSIAL TEMAN SEBAYA DENGAN 

PERILAKU ASERTIF 

 

Abstrak 

Masa remaja adalah masa transisi antara masa anak-anak ke masa dewasa. Masa 

ini juga disebut juga sebagai masa perkembangan yang paling krusial karena pada 

akhir periodenya seorang remaja akan dan harus menghadapi sendiri bagaimana 

identitas dirinya akan dibentuk.Tujuan dari penelitian mengetahui relasi sosial 

teman sebaya terhadap perilaku asertif. Penelitian yang digunakan yaitu dengan 

menggunakan metode kuantitatif, dimana mencari hubungan variabel tergantung 

dengan variabel bebas. Penentuan subjek dalam penelitian ini adalah Mahasiswa 

baru Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan  teknik  pengambilan sampel 

menggunakan dua teknik yaitu teknik random sampling dan teknik aksidental 

sampling. Dari populasi ± 6000 mahasiswa dengan menggunakan sampel 100 

quota ± 25 orang dari masing-masing Fakultas yaitu Fakultas Psikologi (IPS), 

Fakultas Teknik (IPA), Fakultas Ekonomi Bisnis (IPS) dan Fakultas Keguruan 

Dan Ilmu Pendidikan (IPA). Pengumpulan data peneliti menggunakan alat ukur 

berupa skala perilaku asertif dengan skala relasi sosial teman sebaya. Teknik 

analisis data menggunakan teknik Korelasi Produck Moment. Berdasarkan analisis 

korelasi produck moment diperoleh nilai koefisien sebesar 0,379 dengan tingkat 

signifikan sebesar 0,000. Hasil penelitian  ada hubungan positif yang sangat 

signifikan perilaku asertif ditinjau dari relasi sosial teman sebaya. Artinya 

semakin tinggi relasi sosial teman sebaya semakin tinggi perilaku asertif 

seseorang.  Perilaku asertif subjek penelitian tergolong tinggi. Relasi sosial teman 

sebaya subjek penelitian tergolong tinggi. Sumbangan efektif dari variabel relasi 

sosial teman sebaya terhadap perilaku asertif sebesar 14,36%, terdapat 85,64% 

faktor lain yang mempengaruhi perilaku asertif. 

 

Kata Kunci: asertif, relasi sosial, teman sebaya 

 

Abstract 

 

Adolescence is a transition period from childhood to adulthood. This period is 

also called as the most crucial period of development because at the end of the 

period a teenager will and must face himself how his identity will be formed. The 

purpose of the study to know the social relations of peers against assertive 

behavior. The research used is by using quantitative method, where to find 

variable relation dependent with independent variable. Determination of subject in 

this research is new student of Muhammadiyah University of Surakarta with 

technique of sampling using two technique that is random sampling technique and 

accidental sampling technique. Of the population of ± 6000 students using a 

sample of 100 quota ± 25 people from each Faculty of Psychology (IPS), Faculty 

of Engineering (IPA), Faculty of Business Economics (IPS) and Faculty of 

Teacher Training and Education (IPA). The researcher's data collected using 
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measuring instrument of assertive behavior scale with peer social relation scale. 

Data analysis technique using Moment Productivity Correlation technique. Based 

on producc moment correlation analysis obtained coefficient value of 0.379 with a 

significant level of 0.000. The results of the study there is a very significant 

positive relationship of assertive behavior in terms of peer social relations. This 

means that the higher the social relations of peers the higher one's assertive 

behavior. Assertive behavior of research subjects is high. Social relations of peers 

of research subjects are high. The effective contribution of social variables of 

peers to assertive behavior is 14.36%, there are 85.64% other factors that 

influence assertive behavior. 

 

Keywords: assertive, social relations, peers 

 

 

1. PENDAHULUAN 

Masa remaja adalah masa transisi antara masa anak-anak ke masa 

dewasa. Masa ini juga disebut juga sebagai masa perkembangan yang paling 

krusial karena pada akhir periodenya seorang remaja akan dan harus 

menghadapi sendiri bagaimana identitas dirinya akan dibentuk. Dibandingkan 

kelompok anak dan kelompok orang tua masa remaja merupakan masa yang 

penuh perubahan baik secara fisiologis, anatomis fungsi nasionalis dan 

intelektual serta hubungan sosial sebelum mencapai masa dewasa. Seiring 

berjalannya waktu permasalahan yang menghawatirkan baik dari perspektif 

pendidikan, psikologi maupun sosial dan budaya. Indonesia yang mengalami 

masalah sosial seperti kriminal, asusila,dan masalah budaya dalam bentuk 

kehilangan identitas diri, terpengaruh budaya barat. 

 Perilaku kenakalan remaja selalu berlangsung dalam konteks antar 

personal dan sosio-kultural. Faktor yang utama dalam menentukan eksistensi 

individu yaitu membentuk karakter agresif dan asertif atau pasif. Perilaku 

asertif dalam diri remaja dapat memudahkan untuk bersosialisasi dengan 

lingkungan (Sriyanto,2014). Bagi seorang individu pentingnya perilaku asertif 

yaitu untuk memenuhi kemauan dan kebutuhan. Misalnya dalam hal 

sosialisasi dengan lingkungan sekitar pada remaja yang mulai tertarik dengan 

lingkungan sosial diluar lingkungan keluarga (Novalia & Dayakini, 2013). 

Seseorang yang memiliki perilaku asertif  yang tinggi dapat mengintervensi 

terjadinya perilaku agresif  dan dapat menghentikan tekanan yang dapat 

1 
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merugikan diri sendiri atau orang lain. Secara umum seseorang yang memiliki 

respon  asertif cenderung lebih adaptif  atau individu dapat menyesuaikan diri 

dengan persyaratan lingkungan fisik dan sosial (Frazier,  2014). 

Perilaku asertif adalah kemampuan untuk mengungkapkan perasaan 

yang positif, menolak permintaan tanpa menyakiti perasaan orang lain, dapat 

mengekspresikan pendapat, mengakui kekurangan kelebihan (Stephanie, 

2017). Ciri-ciri seorang individu memiliki tingkat asertifitas yang tinggi 

adalah individu melakukan hubungan sosial merasa lebih percaya diri, 

mendapatkan rasa hormat dari orang lain melalui jalinan komunikasi secara 

langsung, terbuka, jujur, dapat mengendalikan diri, dan meningkatkan 

kemampuan kemampuan dalam pengambilan keputusan (Sriyanto, & Asmawi 

Zainul,2014).   

Indikator-indikator seseorang memiliki perilaku asertif seperti : 1) 

mampu menyamakan kedudukan dengan lawan bicara  sehingga dapat 

memungkinkan kedua belah pihak mendapatkan keuntungan untuk saling 

berpendapat, 2) mampu percaya diri membuat keputusan yang berhubungan 

dengan dengan karir, gaya hidup dan jadwal kegiatan, 3) memiliki inisiatif 

dalam berinteraksi, termasuk menghindari terjadinya kekerasan, 4) mampu 

berpendapat atau dapat mengutarakan ketidaksetujuannya terhadap pendapat 

orang lain tanpa menyakiti diri sendiri dan orang lain, 5) dapat mengutarakan 

perasaan, baik yang tidak menyenangkan maupun pendapat yang 

menyenangkan dengan tepat tanpa ada perasaan cemas yang berlebihan, 6) 

dapat memberikan respon terhadap perilaku yang melanggar hak dirinya 

ataupun orang lain, 7) dapat mengekspresikan personal tanpa kritik yang 

kurang adil pada orang lain, menyakiti orang lain ataupun mengontrol orang 

lain atas dirinya (Diadiningrum, & Endrijati, 2014). 

Ketidakmampuan seseorang dalam mengungkapkan pendapat untuk 

membela hak-hak cenderung mengakibatkan mudah marah, putus asa, 

kurangnya ketrampilan sosial. Beberapa remaja mempertahankan identitas 

mereka dan tidak menyadari sifat asertif mereka. Pada beberapa kasus perilaku 

asertif sangat dibutuhkan untuk memberikan tekanan pada teman sebaya dan 
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diharapkan untuk menekan tindakan yang tidak sehat seperti penggunaan 

narkoba (Weichold, 2016).  

Kenakalan remaja tidak hanya pada penyalahgunaan narkoba, tidak 

dapat bersosialisasi dengan lingkungan remaja akan  melakukan tidak 

bullying. Bullying merupakan fenomena global. Bullying perilaku negatif yang 

dilakukan secara sengaja maupun tidak disengaja yang mengakibatkan luka 

fisik atau tekanan psikologis (Keliat, 2015). Pada umumnya tindakan bully 

dilakukan oleh remaja yang memiliki tingkat asertivitas yang rendah.  

Seseorang yang memiliki sikap asertif rendah banyak merasakan ketakutan 

yang irasional seperti menampilkan perilaku cemas dan tidak mempunyai 

kemampuan untuk mempertahankan hak pribadinya. Para korban bully kurang 

mampu menunjukkan sikap perlawanan karena korban takut pelaku bully 

makin mengintensikan tindakannya (Novalia & Dayakini, 2013). 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah Ada hubungan positif antara relasi 

sosial teman sebaya dengan perilaku asertif. Hal ini berarti semakin tinggi 

relasi sosial teman sebaya semakin tinggi perilaku asertif seseorang, demikian 

pula sebaliknya semakin rendah relasi sosial teman sebaya maka semakin 

rendah pula perilaku asertif seseorang. 

 

2. METODE PENELITIAN 

Penelitian yang digunakan yaitu dengan menggunakan metode 

kuantitatif, dimana mencari hubungan variabel tergantung dengan variabel 

bebas. Penentuan subjek dalam penelitian ini adalah Mahasiswa baru 

Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan menggunakan dua teknik  

sampel. Dalam pemilihan sampel fakultas menggunakan teknik random 

sampling sedangkan pengmbilam sampel subjek menggunakan teknik 

aksidental sampling. Dari populasi ± 6000 mahasiswa dengan menggunakan 

sampel 100 quota ± 25 orang dari masing-masing Fakultas yaitu Fakultas 

Psikologi (IPS), Fakultas Teknik (IPA), Fakultas Ekonomi Bisnis (IPS) dan 

Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IPA). Pengumpulan data peneliti 

menggunakan alat ukur berupa skala perilaku asertif dan skala relasi sosial 
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teman sebaya. Uji hipotesis dalam penelitian ini adalah metode statistika 

menggunakan teknik analisis product moment dengan bantuan program SPSS 

16.0 for windows 7.  

 

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Penelitian ini menggunakan teknik analisis korelasi product moment 

dengan menggunakan bantuan SPSS 16.0 For Windows. Diperoleh hasil 

koefisien korelasi rxy = 0.379 dengan sig. 0.000 (p < 0.01) yang berarti ada 

hubungan positif antara relasi sosial teman sebaya dengan perilaku asertif. 

Semakin tinggi relasi sosial teman sebaya semakin tinggi perilaku asertif 

seseorang, dan sebaliknya jika semakin rendah relasi sosial teman sebaya 

maka semakin rendah perilaku asertif seseorag. Hal ini mengacu pada teori 

yang dikemukakan oleh Hurlock (2008) , bahwa pengaruh dari teman sebaya 

pada sikap, perilaku, penampilan dan minat lebih besar dari pengaruh 

keluarga, dikarenakan pergaulan dengan teman sebaya sangat cepat 

mempengaruhi asertifitas pada seseorang teruatama pada remaja. Hal ini 

disebabkan mereka lebih banyak berinteraksi dengan teman sebayanya 

dibandingkan dengan keluarga. Mengingat perilaku dapat dipelajari dan 

didapatkan dari stimulus yang diberikan.   

Menurut Althen (Amat & Mahmud, 2009) menyatakan bahwa 

siswa yang memiliki perilaku asertif tinggi dapat membangun hubungan 

lebih positif dengan dosen dan teman sebaya daripada dengan 

mereka yang memiliki perilaku asertif yang rendah. Hal ini juga sesuai dengan 

peneliian terdahulu menurut Arslan (2013) menemukan bahwa ada arah positif 

tingkat korelasi yang signifikan antara perilaku asertif dan tekanan teman 

sebaya. Dalam penelitian ini menyebutkan bahwa tingkat ketegasan siswa 

yang tinggi ditemukan tekanan atau relasi sosial teman sebaya yang tinggi 

pula. Ketegasan tidak dimiliki secara bawaan dan bisa dipelajari sesudahnya. 

Perilaku asertif subjek dalam penelitian ini tergolong tinggi dilihat 

melalui analisis variabel perilaku asertif memiliki Rerata Empirik (RE) 

sebesar 134,40 dan Rerata Hipotetik (RH) sebesar 112,5. Berdasarkan hasil 
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kategorisasi variabel perilaku asertif diketahui bahwa 76 % tergolong 

memiliki tingkat perilaku asertif yang tinggi. Maka diketahui bahwa subjek 

penelitian mempunyai tingkat perilaku asertif yang tinggi. Mahasiswa yang 

memiliki perilaku asertif yang masuk dalam kategori sangat rendah dengan 

jumlah subjek 0, kategori rendah dengan jumlah subjek 0, kategori sedang 

dengan jumlah subjek 18 (18%), kategori tinggi dengan jumlah subjek 76 

(76%), dan kategori sangat tinggi dengan jumlah subjek 6 (6%). Dari 

penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa prosentase dan jumlah terbanyak 

berada pada kategori tinggi. Hal ini dibuktikan sesuai dengan pandapat lange  

(1978)  yang mengemukakan bahwa aspek-aspek perilaku asertif yaitu : 

Mampu menghormati hak-hak orang lain, Mampu menyatakan perasaan dan 

pendapat, Mampu mempertahankan hak-hak pribadi, Mampu bertindak sesuai 

kebutuhan dan kepentingan diri.  

Selain itu aspek yang mendukung untuk meningkatkan asertivitas 

menurut Alberti & Emmons (Anindyajati & Karima, 2004) adalah memahami 

emosi yang sedang dirasakan dan cara mengekspresikan. Asertif juga 

merupakan suatu ketrampilan sosial yang memungkinkan seseorang 

berhubungan secara efektif dengan orang lain. 

Relasi sosial teman sebaya memiliki Rerata Empirik (RE) sebesar 

96,65 dan Rerata Hipotetik (RH) sebesar 82,5. Berdasarkan hasil kategorisasi 

variable relasi sosial teman sebaya diketahui bahwa 73 % tergolong memiliki 

tingkat relasi sosial teman sebaya yang tinggi. Maka diketahui bahwa subjek 

penelitian mempunyai tingkat relasi sosial teman sebaya yang tinggi. 

Mahasiswa yang memiliki relasi sosial teman sebaya yang masuk dalam 

kategori sangat rendah dengan jumlah subjek 0, kategori rendah dengan 

jumlah subjek 0, kategori sedang dengan jumlah subjek 26 (26%), kategori 

tinggi dengan jumlah subjek 73 (73%), dan kategori sangat tinggi dengan 

jumlah subjek 1 (1%). Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa 

prosentase terbesar berada pada kategori tinggi, yang mengartikan bahwa 

mahasiswa UMS memiliki  waktu remaja dengan teman sebaya, Keterlibatan 

remaja bermain dengan teman sebaya, Kecenderungan bermain peran, 
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Berperan Asosiatif, Sikap kerjasana. Hal ini sesuai dengan pendapat Parten 

(dalam Dagun, 2002) yang mengemukakan bahwa aspek-aspek yang 

mempengaruhi relasi sosial teman sebaya yaitu, jumlah waktu remaja diluar 

rumah, keterlibatan remaja bermain dengan teman sebaya, kecenderungan 

untuk bermain sendiri, kecenderungan bermain peran, berperan asosiatif dan 

sikap kerjasama. 

Relasi sosial teman sebaya dengan perilaku asertif yang tinggi dapat 

dikatakan bahwa seorang individu atau remaja yang memiliki perilaku asertif 

yang tinggi dapat membawa dirinya pada lingkungan apapun sehingga tingkat 

kenakalan pada seseorang akan semakin rendah. Dalam hal ini perilaku asertif 

sangat dibutuhkan untuk menjalin sebuah  hubungan atau pergaulan dengan 

teman sebaya. Individu yang tidak memiliki perilaku asertif sangat mudah 

sekali terbawa arus negatif yang ditimbulkan dari kelompok teman sebaya 

(Ana Mar, 2015). 

Sumbangan efektif yang diberikan faktor relasi sosial teman sebaya 

tehadap perilaku asertif, yakni sebesar 14,36% dengan demikian ada 85,64% 

dipengaruhi faktor lain yang mempengaruhi variabel perilaku asertif, dengan 

kata lain relasi sosial teman sebaya merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi perilaku asertif mahasiswa Universitas Muhammadiyah 

Surakarta. Beberapa faktor lain yang mempengaruhi perilaku asertif menurut 

pendapat Setyawan (Sinaga, 2016) faktor tersebut adalah jenis kelamin, pola 

asuh, dan tingkat pendidikan. 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa relasi sosial teman 

sebaya memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku asertif 

mahasiswa artinya semakin tinggi relasi sosial teman sebaya, maka akan 

semakin tinggi perilaku asertif mahasiswa. Sebaliknya semakin rendah relasi 

sosial teman sebaya, maka semakin rendah perilaku asertif. 

Dari penelitian yang dilakukan dapat diketahui kekurangan dalam 

melakukan penelitian, diantaranya karena peneliti tidak dapat mengobservasi 

atau mengamati secara langsung bagaimana proses pengisian instrument yang 

dibagikan maupun melihat kondisi responden yang sebenarnya sehingga 
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dimungkinkan terjadi pengisian skala yang tidak jujur serta kecurangan dalam 

menjawab soal.  

 

4. PENUTUP 

4.1.Kesimpulan 

a. Ada hubungan positif yang sangat signifikan perilaku asertif ditinjau 

dari relasi sosial teman sebaya. Artinya semakin tinggi relasi sosial 

teman sebaya semakin tinggi perilaku asertif seseorang.  

b. Perilaku asertif subjek penelitian tergolong tinggi  

c. Relasi sosial teman sebaya subjek penelitian tergolong tinggi  

d. Sumbangan efektif dari variabel relasi sosial teman sebaya terhadap 

perilaku asertif sebesar 14,36%, terdapat 85,64% faktor lain yang 

mempengaruhi perilaku asertif. 

4.2.Saran 

a. Bagi subjek penelitian 

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat serta memberikan 

sumbangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Psikologi dan 

Psikologi Sosial. 

b. Bagi Institusi  

Diharapkan dapat dijadikan sebagai rujukan dan sebagai bahan 

pertimbangan dalam memperhatikan pentingnya perilaku asertif. 

c. Bagi Peneliti lain 

Diharapkan penelitian ini sebagai referensi dan bahan 

pertimbangan untuk melakukan penelitian selanjutnya terkait 

perilaku asertif ditinjau dari relasi sosial teman sebaya. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Amat, S., & Mahmud, Z. (2009). “Hubungan antara Ketegasan Diri dan Kepuasan 

Hidup dalam Kalangan Pelajar Institusi Pengajian Tinggi (The 

Relationship between Assertiveness and Satisfaction with Life Among 

Students at a Higher Learning Insti-tution)”, Jurnal Pendidikan Malaysia, 

Vol. 34 No. 2, 49 – 65. 



9 
 

Ana Mar, dkk. (2015). PENGARUH PERILAKU TEMAN SEEBAYA 

TERHADAP ASERTIVITAS SISWA. Indonesian Journal of Guide and 

Counseling: Theory and Application Vol. 4 No. 1, 22-29. 

Anindyajati, M., & Karima, C. M. (2004). peran harga diri terhadap asertivitas 

remaja penyalahgunaan narkoba (penelitian pada remaja penyalahgunaan 

narkoba di tempat-tempat rehabilitasi penyalahguna narkoba). Jurnal 

Psikologi, Vol. 2 No. 1, 49-73. 

Dagum, Save. M. (2002). Psikologi Keluarga. Jakarta: Rineka Cipta. 

Frazier, M. A. (2014). Children’s Responses to Hypothetical Provocation by 

Peers: Coordination of Assertive and Aggressive Strategies. J Abnorm 

Child Psychol, DOI 10.1007/s10802-014-9862-0, 1077-1087. 

Novalia, & Dayakisni, T. (2013). PERILAKU ASERTIF DAN 

KECENDERUNGAN MENJADI KORBAN BULLYING. jurnal ilmiah 

psikologi terapan, Vol. 01, No. 01, 172-178 

Sinaga, Y. V. (2016). "Hubungan Antara Perilaku Asertif dan Perilaku 

Cyberbullying di Jejaring Sosial pada Remaja". skripsi. Fakultas Psikologi 

Universitas Sanata Dharma.  

sriyanto, a. a. (2014). perilaku asertif dan kecenderungan kenakalan remaja 

berdasarkan pola asuh dan media massa. jurnal psikologi, volume 41, no. 

1, 74-88. 

Stephanie K. Aoki, J. M. (2017). Social Anxiety and Assertiveness: The role of 

self-beliefs in Asian Americans an European Americans. Journal of 

Mental Health Counseling volume 39 no. 3, 263-274. 

Weichold, F. G. (2016). Evaluation of a Life Skills Program to Prevent 

Adolescent Alcohol Use in Two European Countries:One-Year Follow  

 

 

 

 

 

 

 


