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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

2.1 Konsep Diri 

2.1.1 Pengertian Konsep Diri 

Hurlock (1990) mengemukakan, konsep diri merupakan inti dari pola 

perkembangan kepribadian seseorang yang akan mempengaruhi berbagai bentuk 

sifat. Jika konsep diri positif, anak akan mengembangkan sifat-sifat seperti 

kepercayaan diri, harga diri dan kemampuan untuk melihat dirinya secara realitas, 

sehingga akan menumbuhkan penyesuaian sosial yang baik. Sebaliknya apabila 

konsep diri negatif, anak akan mengembangkan perasaan tidak mampu dan rendah 

diri. Individu merasa ragu dan kurang percaya diri, sehingga menumbuhkan 

penyesuaian pribadi dan sosial yang buruk pula.  

Konsep diri  juga dikatakan berperan dalam perilaku individu karena 

seluruh sikap dan pandangan individu terhadap dirinya akan mempengaruhi  

individu tersebut dalam menafsirkan setiap aspek pengalaman-pengalamannya. 

Suatu kejadian akan ditafsirkan secara berbeda-beda antara individu yang satu 

dengan individu yang lain, karena masing-masing individu mempunyai 

pandangan dan sikap berbeda terhadap diri individu. Tafsiran-tafsiran individu 

terhadap sesuatu peristiwa banyak dipengaruhi oleh sikap dan pandangan individu 

terhadap dirinya sendiri. Tafsiran negatif terhadap pengalaman disebabkan oleh 

pandangan dan sikap negatif terhadap dirinya sendiri, begitu pula sebaliknya.  
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Selanjutnya konsep diri dikatakan berperan dalam menentukan perilaku 

karena konsep diri menentukan pengharapan individu. Pengharapan merupakan 

tujuan, cita-cita individu yang selalau ingin dicapainya demi tercapainya 

keseimbangan batin yang menyenangkan. 

Konsep diri terdiri atas pengetahuan, pendapat, dan evaluasi  tentang diri, 

dari  fakta-fakta sejarah pribadi yang beragam sampai identitas yang menjadikan 

tujuan dan koherensi hidup masuk akal (McCrae dan Costas dalam Feist, 2008) 

Agustiani (2006) menjelaskan bahwa konsep diri merupakan gambaran 

yang dimiliki seseorang mengenai dirinya, yang dibentuk melalui pengalaman-

pengalaman yang dia peroleh dari interaksi dengan lingkungan. Penjelasan 

tersebut sejalan dengan pendapat Stuart dan Sundeen (dalam Keliat, 1992) bahwa 

konsep diri adalah semua ide, pikiran, kepercayaan dan pendirian yang diketahui 

individu tentang dirinya dan mempengaruhi individu dalam berhubungan dengan 

orang lain. Hal ini termasuk persepsi individu akan sifat dan kemampuannya, 

interaksi dengan orang lain dan lingkungan, nilai-nilai yang berkaitan dengan 

pengalaman dan objek, tujuan serta keinginannya. Dengan kata lain, konsep diri 

didefinisikan sebagai pandangan pribadi yang dimiliki seseorang tentang dirinya 

sendiri (Calhoun dan Acocella, 1990) 

Dari pengertian di atas, dapat dinyatakan bahwa konsep diri adalah 

gambaran yang ada pada diri individu yang berisikan tentang bagaimana individu 

melihat dirinya sendiri sebagai pribadi yang disebut dengan pengetahuan diri, 

bagaimana individu merasa atas dirinya yang merupakan penilaian diri sendiri 
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serta bagaimana individu menginginkan diri sendiri sebagai manusia yang 

diharapkan. 

 

2.1.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Konsep Diri 

Menurut Fitts (dalam Agustiani, 2006) konsep diri seseorang dapat 

dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut: 

a. Pengalaman, terutama pengalaman interpersonal yang memunculkan perasaan 

positif dan perasaan berharga. 

b. Kompetensi dalam area yang dihargai oleh individu dan orang lain. 

c. Aktualisasi diri atau implementasi dan realisasi dari potensi pribadi yang 

sebenarnya. 

 

2.1.3 Aspek-Aspek Konsep Diri 

Menurut Berzonsky (dalam Sumiwi, 2011) terdapat empat aspek yang 

mempengaruhi konsep diri yaitu: 

1. Aspek fisik yaitu pandangan, pikiran, perasaan, dan penilaian individu terhadap 

karakteristik fisik yang dimilikinya. Meliputi tubuh, pakaian, benda miliknya, dan 

lain sebagainya. 
2. Aspek psikis yaitu pikiran, perasaan, dan sikap individu terhadap dirinya sendiri. 

3. Aspek moral yaitu penilaian individu terhadap perilaku yang bersumber dari 

penilaian dari prinsip yang memberi arti arah hidup seseorang. 

4. Aspek sosial yaitu penilaian individu terdapat peranan sosial yang dimainkan oleh 
individu dan penilaian individu terhadap peran tersebut dalam berinteraksi dengan 

orang lain. Aspek sosial meliputi begaimana peran sosial dalam masyrakat. 

 

Penulis akan menggunakan aspek-aspek konsep diri yang diungkapkan 

oleh Berzonsky (dalam Sumiwi, 2011) yaitu aspek fisik, aspek psikis, aspek 

moral, dan aspek sosial. 
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2.1.4 Dimensi-Dimensi dalam Konsep Diri 

Fitts (dalam Agustiani, 2006) membagi konsep diri dalam dua dimensi 

pokok, yaitu sebagai berikut: 

1. Dimensi Internal 

Dimensi internal atau yang disebut juga kerangka acuan internal (internal frame of 

reference) adalah penilaian yang dilakukan individu terhadap dirinya sendiri berdasarkan 

dunia di dalam dirinya. Dimensi ini terdiri dari tiga bentuk: 
a. Diri identitas (identity self) 

Bagian diri ini merupakan aspek yang paling mendasar pada konsep diri 

dan mengacu pada pertanyaan, “Siapakah saya?” dalam pertanyaan tersebut 
tercakup label-label dan simbol-simbol yang diberikan pada diri (self) oleh 

individu-individu yang bersangkutan untuk menggambarkan dirinya dan 

membangun identitasnya, misalnya “Saya Ita”. Kemudian dengan bertambahnya 

usia dan interaksi dengan lingkungannya, pengetahuan individu tentang dirinya 
juga bertambah, sehingga individu dapat melengkapi keterangan tentang dirinya  

dengan hal-hal yang lebih kompleks, seperti “Saya pintar tetapi terlalu gemuk” 

dan sebagainya. 
b. Diri pelaku (behavioral self) 

Diri perilaku merupakan persepsi individu tentang tingkah lakunya, yang 

berisikan segala kesadaran mengenai “apa yang dilakukan oleh diri”. Selain itu 
bagian ini berkaitan erat dengan diri identitas. Diri yang adekuat akan 

menunjukkan adanya keserasian antara diri identitas dengan diri pelakunya, 

sehingga individu dapat mengenali dan menerima, baik diri sebagai identitas 

maupun diri sebagai pelaku. Kaitan dari keduanya dapat dilihat pada diri sebagai 
penilai. 

c. Diri penerimaan/ penilai (judging self) 

Diri penilai berfungsi sebagai pengamat, penentu standar, dan evaluator. 
Kedudukannya adalah sebagai perantara (mediator) antara diri identitas dan diri 

perilaku. 

Manusia cenderung memberikan penilaian terhadap apa yang 
dipersepsikannya. Oleh karena itu, label-label yang dikenakan pada dirinya 

bukanlah semata-mata menggambarkan dirinya, tetapi juga sarat nilai-nilai. 

Selanjutnya, penilaian ini lebih berperan dalam menentukan tindakan yang akan 

ditampilkannya. 
Diri penilai menentukan kepuasan seseorang akan dirinya atau seberapa 

jauh seseorang menerima dirinya. Kepuasan diri yang rendah akan menimbulkan 

harga diri (self esteem) yang rendah pula dan akan mengembangkan 
ketidakpercayaan yang mendasar pada dirinya. Sebaliknya, bagi individu yang 

memiliki kepuasan diri yang tinggi, kesadaran dirinya lebih realistis, sehingga 

lebih memungkinkan individu yang bersangkutan untuk melupakan keadaan 

dirinya dan memfokuskan energi serta perhatiannya ke luar diri, dan pada 
akhirnya dapat berfungsi lebih konstruktif. 

Ketiga bagian internal ini mempunyai peranan yang berbeda-beda, namun saling 

melengkapi dan berinteraksi membentuk suatu diri yang utuh dan meyeluruh. 
2. Dimensi Eksternal 

Pada dimensi eksternal, individu menilai dirinya melalui hubungan dan aktivitas 

sosialnya, nilai-nilai yang dianutnya, serta hal-hal lain di luar dirinya. Dimensi ini 
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merupakan suatu hal yang luas, misalnya diri yang berkaitan dengan sekolah, organisasi, 

agama, dan sebagainya. Dimensi eksternal dibedakan menjadi lima bentuk dasar, yaitu: 

a. Diri fisik (physical self) 

Diri fisik menyangkut persepsi seseorang terhadap keadaan dirinya secara fisik. 
Dalam hal ini terlihat persepsi seseorang mengenai kesehatan dirinya, penampilan 

dirinya (cantik, jelek, tidak menarik) dan keadaan tubuhnya (tinggi, pendek, gemuk, 

kurus). 
b. Diri etik-moral (moral-ethical self) 

Bagian ini merupakan persepsi seseorang terhadap dirinya dilihat dari standar 

pertimbangan nilai moral dan etika. Hal ini menyangkut persepsi seseorang mengenai 

hubungan dengan Tuhan, kepuasan seseorang akan kehidupan keagamaannya dan 
nilai-nilai moral yang dipegangnya, yang meliputi batasan baik dan buruk. 

c. Diri pribadi (personal self) 

Diri pribadi merupakan perasaan atau persepsi seseorang tentang keadaan 
pribadinya. Hal ini tidak dipengaruhi oleh kondisi fisik atau hubungan dengan orang 

lain, tetapi dipengaruhi oleh sejauh mana individu merasa puas terhadap pribadinya 

atau sejauh mana individu merasa dirinya sebagai pribadi yang tepat. 
d. Diri keluarga (family self) 

Diri keluarga menunjukkan perasaan dan harga diri seseorang dalam 

kedudukannya sebagai anggota keluarga. Bagian ini menunjukkan seberapa jauh, 

seseorang merasa adekuat terhadap dirinya sebagai anggota keluarga, serta terhadap 
peran maupun fungsi yang dijalankannya sebagai anggota dari suatu keluarga. 

e. Diri sosial (social self) 

Bagian ini merupakan penilaian individu terhadap interaksi dirinya dengan orang 
lain maupun lingkungan di sekitarnya. 

 

2.1.5 Kondisi-Kondisi yang Mempengaruhi Konsep Diri Remaja 

Menurut Hurlock (1999), terdapat delapan kondisi yang mempengaruhi 

konsep diri remaja, yaitu: 

1. Usia kematangan 

Remaja yang matang lebih awal, yang diperlakukan seperti orang yang hampir 
dewasa, mengembangkan konsep diri yang menyenangkan sehingga dapat menyesuaikan 

diri dengan baik. Remaja yang terlambat matang, yang diperlakukan seperti anak-anak, 

merasa salah dimengerti dan bernasib kurang baik sehingga cenderung berperilaku 

kurang dapat menyesuaikan diri. 
2. Penampilan diri 

Penampilan diri yang berbeda membuat remaja merasa rendah diri meskipun 

perbedaan yang ada menambah daya tarik fisik. Setiap cacat fisik merupakan sumber 
yang memalukan yang mengakibatkan perasaan rendah diri. Sebaliknya, daya tarik fisik 

menimbulkan penilaian yang menyenangkan tentang ciri kepribadian dan menambah 

dukungan sosial. 

3. Kepatutan seks 
Kepatutan seks dalam penampilan diri, minat, dan perilaku membantu remaja 

mencapai konsep diri yang baik. Ketidakpatutan seks membuat remaja sadar diri dan hal 

ini memberi akibat buruk pada perilakunya. 
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4. Nama dan julukan 

Remaja peka dan merasa malu bila teman-teman sekelompok menilai namanya 

buruk atau memberi nama julukan yang bernada cemooh. 

5. Hubungan keluarga 
Seorang remaja yang mempunyai hubungan yang erat dengan seorang anggota 

keluarga akan mengidentifikasi diri dengan orang tersebut dan ingin mengembangkan 

pola kepribadian yang sama. 
6. Teman-teman sebaya 

Teman-teman sebaya mempengaruhi pola kepribadian remaja dalam dua cara. 

Pertama, konsep diri remaja merupakan cerminan dari anggapan tentang konsep teman-

teman tentang dirinya. Kedua, individu berada dalam tekanan untuk mengembangkan 
ciri-ciri kepribadian yang diakui kelompok. 

7. Kreatifitas 

Remaja yang semasa kanak-kanak didorong agar kreatif dalam bermain dan 
dalam tugas akademis, mengembangkan perasaan individualitas dari identitas yang 

memberi pengaruh yang baik pada konsep dirinya. 

8. Cita-cita 
Bagi remaja yang mempunyai cita-cita yang tidak realistik, akan mengalami 

kegagalan. Hal ini akan menimbulkan perasaan tidak mampu dan reaksi-reaksi bertahan 

dimana individu akan menyalahkan orang lain atas kegagalannya. Remaja yang realistik 

tentang kemampuannya akan lebih banyak mengalami keberhasilan dari pada kegagalan. 

 

2.2 Interaksi Sosial 

2.2.1 Pengertian Interaksi Sosial 

Interaksi sosial merupakan suatu hubungan antara individu satu dengan 

individu lainnya dimana individu yang satu dapat mempengaruhi individu yang 

lainnya sehingga terdapat hubungan yang saling timbal balik (Walgito dalam 

Dayaksini, 2006). Pendapat lain dikemukakan oleh Murdiyatmoko dan Handayani 

(2004), yang mengatakan bahwa interaksi sosial adalah hubungan antar manusia 

yang menghasilkan suatu proses pengaruh mempengaruhi yang menghasilkan 

hubungan tetap dan pada akhirnya memungkinkan pembentukan struktur sosial. 

Interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang 

menyangkut hubungan antara orang-orang—perorangan, antara kelompok-

kelompok manusia, maupun antara orang perorangan dengan kelompok manusia. 

Bilamana dua orang bertemu, maka dimulailah terjadi interaksi sosial, diawali 
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saling menegur, berjabat tangan, saling berbicara, bertengkar atau bahkan 

mungkin berkelahi (Soekanto, 1990). 

Interaksi sosial menuru Shaw (dalam Ali, 2004) merupakan suatu 

pertukaran antarpribadi yang masing-masing orang menunjukkan perilakunya satu 

sama lain dalam kehadiran individu dan masing-masing perilaku mempengaruhi 

satu sama lain. Dalam hal ini, tindakan yang dilakukan seseorang dalam suatu 

interaksi merupakan stimulus bagi individu lain yang menjadi pasangannya. 

Interaksi sosial adalah suatu hubungan antara dua atau lebih individu 

manusia, dimana kelakuan individu yang satu mempengaruhi, mengubah, atau 

memperbaiki kelakuan individu yang lain, atau sebaliknya (Bonner dalam 

Gerungan, 2004). 

Dari beberapa pengertian di atas, dapat dinyatakan bahwa interaksi sosial 

adalah suatu hubungan yang dilakukan antara individu yang satu dengan individu 

yang lain, antara kelompok satu dengan kelompok yang lain dimana terjadi 

hubungan yang timbal balik. 

 

2.2.2 Syarat Terjadinya Interaksi Sosial 

Interaksi sosial dapat terjadi apabila memenuhi syarat-syarat sebagai 

berikut (Soekanto, 1990): 

1. Adanya kontak sosial 

Kontak berasal dari kata con atau cun yang berarti bersama-sama, dan tango yang 

artinya menyentuh. Jadi, secara harafiah kontak berarti saling menyentuh. Kontak hanya 
dapat berlangsung apabila kedua belah pihak sadar akan kedudukan masing-masing. 

Untuk itu kontak memerlukan kerja sama dengan orang lain. Kontak sosial dapat 

dibedakan sebagai berikut: 

a. Berdasarkan bentuk (wujud) 
Berdasarkan bentuknya kontak sosial dapat dibedakan menjadi berikut ini: 
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1) Kontak antara individu dengan individu. Contoh: kontak antara guru dengan 

guru, orang tua dengan anaknya, siswa dengan siswa lain, penjual dengan 

pembeli. 

2) Kontak antara individu dengan kelompok. Contoh: guru dengan siswa-
siswanya di kelas, penceramah dengan peserta seminar. 

3) Kontak antara kelompok dengan kelompok. Contoh: pertandingan sepak bola 

antara dua tim kesebelasan, pertandingan bola voli antara dua tim bola voli. 
b. Berdasarkan cara 

Berdasarkan caranya, kontak sosial dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut: 

1) Kontak langsung (primer), yaitu hubungan timbal balik yang terjadi secara 

langsung. Contoh: berjabat tangan, tersenyum, dan bahasa isyarat. 
2) Kontak tidak langsung (sekunder), yaitu hubungan timbal balik yang 

memerlukan perantara (media). Perantara atau media yang digunakan dalam 

kontak sekunder bisa berupa benda misalnya, telepon, TV, radio, HP, dan 
telegram atau bisa juga menggunakan manusia, misalnya seseorang meminta 

bantuan orang lain untuk menyampaikan pesan. 

c. Berdasarkan sifatnya 
Berdasarkan sifatnya kontak sosial ada dua macam, yaitu sebagai berikut: 

1) Kontak positif yaitu kontak sosial yang mengarah kepada suatu kerjasama, 

misalnya kontak antara pedagang dengan pembeli. 

2) Kontak negatif yaitu kontak sosial yang mengarah kepada suatu 
pertentangan, misalnya kontak senjata antara dua negara yang sedang 

berperang. 

2. Komunikasi 
Komunikasi adalah suatu proses penyampaian pesan (ide atau gagasan) dari satu 

pihak  kepada pihak lain agar terjadi saling mempengaruhi diantara keduanya. Orang 

yang menyampikan komunikasi disebut komunikator, orang yang menerima komunikasi 

disebut komunikan. Tidak selamanya kontak sosial akan menghasilkan interaksi sosial 
yang baik apabila proses komunikasinya tidak berlangsung secara komunikatif. 

Contohnya: pesan yang disampaikan tidak jelas, terbelit-belit, bahkan mungkin sama 

sekali tidak dipahami. Komunikasi dibedakan menjadi dua, yaitu: 
1) Komunikasi lisan (verbal), yaitu komunikasi dengan menggunakan kata-kata 

(verbal) yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Contoh: berbicara 

langsung atau melalui telepon. 
2) Komunikasi non verbal (isyarat), yaitu komunikasi dengan menggunakan gerak-

gerik badan, bahasa isyarat, atau menunjukkan sikap tertentu. Contoh: 

menggelengkan kepala, mengangkat bahu, dan melambaikan tangan. 

Komunikasi dapat berlangsung apabila memenuhi syarat sebagai berikut: 
1) Ada pengirim (sender) yaitu pihak yang mengirimkan pesan kepada pihak lain. 

2) Penerima atau komunikan (receiver) yaitu pihak yang menerima pesan dari pihak 

lain. 
3) Pesan (message) adalah isi atau maksud yang akan disampaikan oleh setiap pihak 

kepada pihak lain. 

4) Umpan balik (feed back) adalah tanggapan dari penerima pesan atau isi pesan 
yang disampaikannya. 
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2.2.3 Bentuk-Bentuk Interaksi Sosial 

Terdapat beberapa bentuk interaksi sosial. Menurut Park dan Burgess 

(dalam Santosa, 2004) bentuk interaksi sosial dapat berupa: 

1. Kerjasama 

Kerjasama ialah suatu bentuk interaksi sosial dimana orang-orang atau 
kelompok-kelompok bekerjasama, saling membantu untuk mencapai tujuan bersama. 

Misalnya, gotong royong membersihkan halaman sekolah. 

2. Persaingan 
Persaingan adalah suatu bentuk interaksi sosial dimana orang-orang atau 

kelompok-kelompok berlomba meraih tujuan bersama. 

3. Pertentangan 

Pertentangan adalah bentuk interaksi sosial yang berupa perjuangan yang 
langsung dan sadar antara orang dengan orang atau kelompok dengan kelompok untuk 

mencapai tujuan bersama. 

4. Penyesuaian 
Penyesuaian adalah proses penyesuaian dimana orang-orang atau kelompok-

kelompok yang sedang bertentangan bersepakat untuk menyudahi pertentangan tersebut 

atau setuju unutk mencegah pertentangan yang berlarut-larut dengan melakukan interaksi 

damai baik bersifat sementara maupun bersifat kekal. 
5. Perpaduan 

Perpaduan adalah suatu proses sosial dalam taraf kelanjutan yang ditandai dengan 

usaha-usaha mengurangi perbedaan yang terdapat di antara individu atau kelompok. Dan 
juga merupakan usaha-usaha untuk mempertinggi kesatuan tindakan, sikap, dan proses 

mental dengan memperhatikan kepentingan dan tujuan bersama. 

 

2.2.4 Faktor-Faktor Interaksi Sosial 

Menurut Gerungan (2004), interaksi sosial dapat dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, yaitu: 

1. Imitasi 
Imitasi merupakan dorongan untuk meniru orang lain, misalnya dalam hal 

tingkah laku, mode pakaian, dan lain-lain. 

2. Sugesti 

Sugesti merupakan pengaruh psikis, baik yang datang dari dirinya sendiri 
maupun dari orang lain, yang pada umumnya diterima tanpa adanya kritik dari orang lain. 

Syarat-syarat yang memudahkan terjadinya sugesti adalah sebagai berikut: 

a. Sugesti karena hambatan berpikir, semakin kurang kemampuan orang mengkritisi 
sesuatu atau seseorang, makin mudah orang itu menerima sugesti dari pihak lain. 

Daya kritis mengalami hambatan jika individu yang terkena stimulus sedang 

dalam keadaan emosional. Misalnya, orang yang sedang marah akan mudah 
terprovokasi untuk melakukan perkelahian fisik. 

b. Sugesti karena keadaan pikiran terpecah-pecah,  terjadi ketika orang sedang 

dilanda kebingungan karena dihadapkan pada berbagai persoalan. Jika dalam 
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suasana yang demikian ada pandangan, saran, atau pendapat-pendapat orang, 

individu akan dengan mudah menerimanya tanpa pikir panjang. 

c. Sugesti karena otoritas, individu cenderung menerima pandangan atau sikap 

tertentu apabila pandangan atau sikap tersebut dimiliki oleh para ahli dalam 
bidangnya. 

d. Sugesti karena mayoritas, individu cenderung akan menerima suatu pandangan 

atau ucapan apabila ucapan itu didukung oleh mayoritas, oleh sebagian besar dari 
golongan, kelompknya, atau masyarakat. 

e. Sugesti karena ”will to believe”, diterimanya suatu pandangan atau sikap tertentu 

karena sikap atau pandangan itu sebenarnya sudah terdapat padanya tetapi dalam 

keadaan terpendam. 
3. Identifikasi 

Identifikasi merupakan suatu dorongan untuk menjadi identik (sama) dengan 

orang lain. 
4. Simpati  

Simpati merupakan suatu proses dimana seseorang merasa tertarik kepada pihak 

lain. Interaksi sosial yang mendasarkan atas rasa simpati akan jauh lebih mendalam bila 
dibandingkan hanya berdasarkan sugesti atau imitasi saja. 

 

2.2.5 Tingkat Interaksi Sosial 

Menurut Walgito (dalam Saputra, 2011) hubungan individu atau tingkat 

interaksi sosial individu dengan individu yang lain dapat dilihat dari beberapa 

segi, yaitu: 

1. Segi frekuensi hubungan, maksudnya adalah sering atau tidaknya individu bergaul. 

Semakin sering bergaulnya, semakin baik kualitas pergaulannya. Sebaliknya, 

individu yang mengisolasikan diri atau kurang bergaul maka segi pergaulannya 
kurang baik. 

2. Segi intensitas hubungan, maksudnya mendalam atau tidaknya pergaulan seseorang. 

Semakin mendalam pergaulan seseorang, semakin baik pula hubungan sosialnya. 
Mempunyai teman yang intim berarti intensitas pergaulannya mendalam. 

3. Segi popularitas hubungan, maksudnya banyak sedikitnya teman bergaul. Hal ini 

dapat dipakai sebagai kriteria untuk melihat baik-buruknya hubungan sosial. Makin 
banyak teman bergaulnya menunjukkan makin baiknya hubungan sosial. 

 

2.2.6 Aspek Interaksi Sosial 

Menurut Partowisastro (dalam Saputra, 2010) aspek interaksi sosial 

digolongkan menjadi tiga aspek, yaitu: 

a. Kontak sosial yaitu menjalin hubungan akrab, memperoleh penerimaan dari teman 

dan dukungan dari teman serta keterbukaan dalam kelompok, individu akan 

menunjukkan sifat keterbukaan terhadap kelompoknya. 
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b. Aktifitas bersama, individu bekerjasama dalam kelompok. Individu akan terlibat 

dalam kegiatan kelompoknya dan mau menyumbangkan ide bagi kemajuan 

kelompoknya. 

c. Frekuensi hubungan dalam kelompoknya. Individu lebih banyak menggunakan 
waktunya untuk bertemu dengan anggota kelompoknya dan senang berbicara dalam 

hubungan yang dekat serta seringnya individu mengunjungi teman. 

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan aspek interaksi sosial 

yang diungkapkan oleh Partowisastro (dalam Saputra, 2010) yang meliputi kontak 

sosial, aktifitas bersama, dan frekuensi hubungan. 

 

2.2.7 Hubungan Interaksi Sosial dengan Konsep Diri 

Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kebutuhan untuk berhubungan 

atau menjalin interaksi dengan orang lain. Interaksi dalam hal ini dapat berupa 

interaksi antara individu yang satu dengan yang lainnya atau interaksi dengan 

masyarakat luas. Interaksi dapat berjalan dengan baik jika didukung dengan 

konsep diri yang dimiliki oleh individu. Bagi remaja, melakukan interaksi 

merupakan suatu kebutuhan untuk dapat mengembangkan potensi yang ada dalan 

dirinya. 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). 

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

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

Berdasarkan uraian di atas, terlihat bahwa interaksi sosial mempengaruhi 

pembentukan konsep diri individu. Sebab konsep diri dipelajari melalui kontak 

sosial dan pengalaman berhubungan dengan orang lain, dan juga konsep diri 

diperoleh dari hasil penilaian atau evaluasi orang lain terhadap diri individu. 

 

2.3 Penelitian yang Relevan 

Nisriyana (2007) yang menunjukkan bahwa interaksi sosial dengan teman 

sebaya mempunyai pengaruh 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. 
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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). 

 

2.4 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disebutkan diatas, maka hipotesis 

penelitian dirumuskan sebagai berikut: Ada hubungan yang positif dan signifikan 

antara interaksi sosial dengan konsep diri siswa kelas X SMK Kanisius Ungaran 

Semester II Tahun Ajaran 2011/2012. 


