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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang mempunyai 

kebutuhan untuk berinteraksi dan berhubungan dengan orang lain. Manusia sejak 

lahir sudah berhubungan dengan orang lain, yaitu berhubungan dengan orang tua 

dan keluarganya. Semakin meningkat usia seseorang, maka mulai bertambah luas 

pula pergaulan individu tersebut dengan manusia lain di dalam kelompok atau 

masyarakat. Untuk bisa berinteraksi secara baik di dalam kelompok atau 

masyarakat, manusia membutuhkan kemampuan-kemampuan sosial (Hair dkk, 

2001). 

Sebagai makhluk sosial, individu membutuhkan orang lain untuk dapat 

tumbuh berkembang menjadi manusia yang utuh. Dalam perkembangannya, 

pendapat dan sikap individu dapat berubah karena interaksi dan pengaruh orang 

lain melalui proses sosialisasi. Pada awalnya, manusia dilahirkan belum bersifat 

sosial, dalam artian belum memiliki kemampuan dalam berinteraksi dengan orang 

lain. Kemampuan sosial anak diperoleh dari berbagai kesempatan dan pengalaman 

bergaul dengan orang-orang di lingkungannya. Demikian juga perkembangan 

sosial pada masa remaja. Melalui pengalaman bergaul dengan orang lain, remaja 

mengembangkan kemampuan untuk memahami orang lain sebagai individu yang 

unik, baik menyangkut sifat-sifat pribadi, minat, nilai-nilai, atau perasaan 
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sehingga mendorong remaja untuk bersosialisasi lebih akrab dengan 

lingkungannya. 

Menurut Cooley (dalam Sarwono, 2009) lewat analogi cermin sebagai 

sarana bagi seseorang melihat dirinya, konsep diri seseorang diperoleh dari hasil 

penilaian atau evaluasi orang lain terhadap dirinya. Apa yang dipikirkan orang 

lain tentang individu menjadi sumber informasi tentang siapa diri individu. 

Remaja pada umumnya belum memiliki konsep diri yang jelas, hal ini terlihat 

pada sikap remaja yang cenderung menyerah, mengikuti opini, pendapat, nilai, 

kebiasaan, kegemaran, keinginan orang lain dan sukar berinteraksi sosial. 

Fitts (dalam Agustiani, 2006) menyatakan bahwa individu dianggap 

mempunyai konsep diri positif, apabila individu merasa sebagai pribadi yang 

hangat, penuh keramahan, memiliki minat terhadap orang lain, memiliki sikap 

empati, supel, merasa diperhatikan, memiliki sikap tenggang rasa, peduli akan 

nasib orang lain dan aktif dalam berbagai kegiatan sosial di lingkungannya. 

Individu dianggap mempunyai konsep diri negatif apabila individu merasa tidak 

berminat dengan keberadaan orang lain, acuh tak acuh, tidak memiliki empati 

pada orang lain, tidak atau kurang ramah, kurang peduli terhadap perasaan dan 

nasib orang lain, jarang atau bahkan tidak pernah melibatkan diri dalam aktivitas-

aktivitas sosial. Atas dasar itu, remaja yang mempunyai konsep diri rendah akan 

membuat dirinya menjadi minder, tertutup dan malu. Hal ini akan menimbulkan 

kesulitan dalam melakukan interaksi sosial. Proses interaksi sosial dengan orang 

lain mempengaruhi pembentukan konsep diri, Markus (dalam Sarwono, 2009). 
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Konsep diri merupakan salah satu hal yang penting artinya bagi kehidupan 

individu karena pemahaman mengenai konsep diri akan menentukan dan 

mengarahkan perilaku dalam berbagai situasi (Shavelson dalam Purwanti dkk., 

2000), serta dapat menentukan keberhasilan individu dalam hubungannya dengan 

masyarakat (Hurlock, 1999). 

Rogers (dalam Burns, 1993) menyatakan bahwa konsep diri memainkan 

peranan yang sentral dalam tingkah laku manusia dan bahwa semakin besar 

kesesuaian diantara konsep diri dan realitas, maka semakin berkurang  

ketidakmampuan diri orang yang bersangkutan dan juga semakin berkurang 

perasaan tidak puasnya. Dengan kata lain perilaku seseorang akan sesuai dengan 

cara individu memandang dan menilai dirinya sendiri. Apabila individu 

memandang dirinya sebagai seorang yang memiliki cukup kemampuan untuk 

melaksanakan tugas, maka individu itu akan menampakkan perilaku sukses dalam 

melaksanakan tugasnya. Sebaliknya apabila individu memandang dirinya sebagai 

seorang yang kurang memiliki kemampuan melaksanakan tugas, maka individu 

itu akan menunjukkan ketidakmampuan dalam perilakunya. 

Konsep diri dipelajari melalui kontak sosial dan pengalaman berhubungan 

dengan orang lain. Pandangan individu tentang dirinya dipengaruhi oleh 

bagaimana individu mengartikan pandangan orang lain tentang dirinya (Keliat, 

1992). 

Berkenaan dengan hal tersebut penulis memaparkan beberapa hasil 

penelitian yang serupa yang dilakukan antara lain; Nisriyana (2007) yang 

menunjukkan bahwa interaksi sosial dengan teman sebaya mempunyai pengaruh 
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yang besar dalam perkembangan pemikiran siswa kelas IX di SMP Negeri 1 

Pegandon. Hasil analisis deskriptif persentase interaksi sosial menunjukkan 

bahwa 18,6% termasuk kriteria sangat tinggi, 74,4% kriteria tinggi, 4,65% kriteria 

sedang, dan 2,33% dalam kriteria rendah. Sedangkan deskriptif persentase 

motivasi belajar menunjukkan bahwa 51,16% termasuk kriteria sangat tinggi, 

46,51% kriteria tinggi, dan 2,33% kriteria sedang. 

Hartiyani (2011) melakukan penelitian di panti asuhan Nur Hidayah 

Surakarta tentang hubungan konsep diri dan kepercayaan diri dengan interaksi 

sosial remaja panti asuhan Nur Hidayah Surakarta. Besarnya korelasi rx1y sebesar 

0,426 pada taraf signifikan p < 0,05 yang artinya ada korelasi positif yang 

signifikan antara konsep diri dengan interaksi sosial. Korelasi rx2y sebesar 0,379 

pada taraf signifikan p < 0,05 memiliki arti ada korelasi positif yang signifikan 

antara kepercayaan diri dengan interaksi sosial. 

Penelitian yang dilakukan oleh Junian (2011) tentang hubungan interaksi 

sosial dalam kelompok teman sebaya dengan motivasi belajar mahasiswa 

Psikologi Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, menunjukkan adanya 

hubungan positif dan signifikan antara interaksi sosial dan motivasi belajar 

dengan koefisien korelasi sebesar 0,238 dengan sig 0,034 (p < 0,05). 

Dari hasil wawancara dengan guru BK yang ada di sekolah SMK Kanisius 

Ungaran diketahui bahwa kurangnya interaksi sosial siswa di lingkungan sekolah 

dan kurangnya pengetahuan siswa akan arti konsep diri yang dimiliki. Ada siswa 

yang hanya mau berkumpul dengan teman-teman tertentu saja, dan ada juga siswa 

yang terasing dari pergaulan teman-temannya. Siswa yang tidak mempunyai 
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kelompok atau terisolir ini menjadi tidak percaya diri, minder, dan menjadi 

pendiam. 

Hasil observasi yang dilakukan oleh penulis juga menunjukkan hal yang 

sesuai dengan hasil wawancara dengan guru BK SMK Kanisius Ungaran. Terlihat 

interaksi diantara siswa yang kurang baik, pada saat pelajaran yang melakukan 

kegiatan secara berkelompok ada siswa yang hanya mau berkelompok dengan 

teman-teman tertentu. Ada siswa yang diasingkan oleh teman-teman lainnya pada 

saat mengerjakan tugas secara berkelompok. Penulis melihat bahwa beberapa 

siswa yang tidak mempunyai kelompok atau terisolir cenderung menjadi pribadi 

yang minder, pendiam bahkan menyendiri, serta canggung apabila berada diantara 

teman-temannya. 

Berdasarkan paparan tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengadakan 

penelitian lebih mendalam yang dituangkan dalam judul: Hubungan interaksi 

sosial dengan konsep diri pada siswa kelas X SMK Kanisius Ungaran Semester II 

tahun ajaran 2011/2012. 

 

1.2 Masalah Penelitian 

Berdasarkan masalah penelitian yang telah disebutkan di atas, maka 

persoalan yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah apakah ada hubungan 

yang signifikan antara interaksi sosial dengan konsep diri pada siswa kelas X 

SMK Kanisius Ungaran semester II Tahun Ajaran 2011/2012? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Merujuk  pada masalah penelitian, maka tujuan yang hendak dicapai 

dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui signifikansi hubungan interaksi 

sosial dengan konsep diri siswa kelas X SMK Kanisius Ungaran Semester II 

Tahun Ajaran 2011/2012. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Penelitian tentang interaksi sosial dapat memberikan informasi bagi 

guru BK di sekolah, sehingga dapat menentukan langkah atau rencana 

pemecahan masalah bagi siswa bermasalah yang berkaitan dengan 

interaksi sosial. 

b. Jika hasil penelitian ini menyatakan ada hubungan antara interaksi 

sosial dengan konsep diri, maka penelitian ini mendukung pendapat 

Markus (dalam Sarwono, 2009) yang menyatakan bahwa proses 

interaksi sosial dengan orang lain mempengaruhi pembentukan konsep 

diri. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi guru, temuan penelitian ini dapat dijadikan sebagai landasan 

untuk merancang melaksanakan kegiatan layanan yang berhubungan 

dengan interaksi sosial dan konsep diri. 

 


