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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pelatihan asertif guna meningkatkan  

perilaku asertif siswa kelas X asrama SMA Sedes Sapientiae Bedono Jambu. Hipotesis 

yang diajukan dalam penelitian ini adalah terdapat perbedaan signifikan perilaku asertif 

siswa kelas X asrama SMA Sedes Sapientiae Bedono Jambu sebelum dan setelah diberikan 

pelatihan asertif. Subjek yang diambil dalam penelitian ini adalah siswa kelas X yang 

tinggal di asrama SMA Sedes Sapientiae Bedono Jambu, dengan jumlah sampel 35 orang  

yang memiliki skor perilaku asertif rendah dan sedang dari penjaringan subjek dengan 

menggunakan skala perilaku asertif. Alat ukur yang digunakan adalah The Assertiveness 

Inventory yang disusun dari teori Alberti dan Emmons (1986) dan telah diuji cobakan 

kepada 86 siswa. Berdasarkan hasil perhitungan uji beda Paired Samples Statistics 

didapatkan hasil ada perbedaan yang signifikan perilaku asertif subjek sebelum dan sesudah 

pelatihan asertif ditunjukkan dengan t-test sebesar -7,540 dengan taraf signifikansi sebesar 

0,000 (p < 0,05) sehingga pelatihan asertif  meningkatkan perilaku asertif siswa. 

 

Kata kunci : Pelatihan Asertif, Perilaku Asertif, Siswa Sekolah Asrama
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Abstract  

This study aims to investigate the effectiveness of the assertive training to improve the 

boarding students' behavior of Class X in SMA Sedes Sapientiae Bedono Jambu. The 

hypothesis of this study was that the assertive training was effective to improve the 

assertive behavior of the boarding students of Class X in SMA Sedes Sapientiae Bedono 

Jambu. The subjects of this study were the students of Class X who stayed in the dormitory 

of SMA Sedes Sapientiae Bedono Jambu with a sample of 35 people who had low and 

sufficient score from the subject networking by using the assertive behavior's scale. The 

instrument applying for The Assertiveness Inventory by Alberti & Emmons (1986) and has 

been try out to 86 students. Based on the result of the test of difference Paired Samples 

Statistics, there was a significant difference of the assertive behavior of the subject before 

and after assertive training, t-test was -7,540 with a significant level of 0.000 (p <0.05), 

that the assertive training was effective to improve the students assertive behavior. 

Keywords : Assertive Training, Assertive Behaviour, Boarding School Stude
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PENDAHULUAN 

Di Indonesia kesadaran orang tua akan pendidikan sudah semakin meningkat, hal ini 

ditunjukkan dengan banyaknya orang tua yang menginginkan anaknya masuk sekolah 

unggulan. Zakiyah (2010) menyatakan bahwa alternatif pendidikan yang ditawarkan untuk 

menghasilkan SDM yang berkualitas diantaranya adalah sekolah berasrama (boarding 

school) . Maknun (dalam Nurhadi, 2013) berpendapat bahwa boarding school merupakan 

penyelenggaran sekolah bermutu untuk meningkatkan kualitas peserta didik. Salah satu 

sekolah berasrama di Kabupaten Semarang adalah SMA Sedes Sapientiae Jambu yang 

seluruh siswanya adalah remaja. 

Fudyartanta (dalam Bayani & Sumarsih, 2013) mengatakan bahwa masa remaja 

merupakan masa dimana seorang individu mengalami peralihan dari satu tahap ke tahap 

berikutnya dan mengalami perubahan baik emosi, tubuh, minat, pola perilaku, dan juga 

penuh dengan masalah-masalah.Peralihan tersebut dialami individu didalam setiap 

perkembangan hidupnya, tidak terlepas juga peralihan terjadi di dalam jenjang pendidikan 

mulai dari individu duduk di bangku Taman Kanak-kanak bahkan mungkin sampai pada 

jenjang Perguruan Tinggi. 

 Menurut Mardani (2013) transisi pada masa remaja dari sekolah menengah pertama 

ke sekolah menengah atas dapat menimbulkan stres karena siswa akan menemui hal-hal 

yang baru di lingkungan sekolahnya, mulai dari teman, guru, peraturan, lingkungan dan lain 

sebagainya. Transisi remaja dalam jenjang pendidikan dapat dilihat pada siswa tahun 

pertama sekolah menengah atas, dimana mereka dalam transisi dari sekolah menengah 

pertama menuju sekolah menengah atas  mengalami top dog phenomenon, kondisi 
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perubahan dari siswa yang paling tua, paling besar dan paling kuat di sekolah menengah 

pertama menjadi siswa yang paling muda, paling kecil, dan paling lemah di sekolah 

menengah atas (Santrock, 2002). Hal tersebut sering dialami siswa tahun pertama atau kelas 

X sekolah menengah atas sehingga diperlukan perilaku yang asertif. 

 Untuk menjalin hubungan interpersonal yang baik, seseorang membutuhkan 

kemampuan untuk berperilaku asertif. Alberti dan Emmons (1986) menyatakan bahwa 

perilaku asertif merupakan bentuk keterampilan sosial yang tepat untuk berbagai situasi 

sosial. Perilaku asertif merupakan kemampuan untuk mempromosikan kesetaraan dalam 

hubungan manusia, yang memungkinkan individu untuk bertindak menurut kepentingan 

individu sendiri, untuk membela diri sendiri tanpa kecemasan yang tidak semestinya, untuk 

mengekspresikan perasaan dengan jujur dan nyaman, untuk menggunakan hak-hak pribadi 

tanpa menyangkal hak- hak orang lain.  

 Menurut Sikone (dalam Sari, 2007) bahwa kemampuan untuk berperilaku asertif 

sangatlah dibutuhkan oleh para remaja, hal itu untuk mengurangi terjadinya konflik dengan 

orang lain sehingga tidak menghambat penyesuaian sosial remaja dalam menjalin hubungan 

interpersonal dengan orang lain. Perilaku asertif memudahkan remaja untuk bersosialisasi 

dan menjalin hubungan dengan lingkungan seusianya maupun di luar lingkungannya secara 

efektif, remaja bisa menghindari munculnya ketegangan dan perasaan tidak nyaman karena 

tidak dapat menyampaikan sesuatu yang ingin diutarakan, remaja dapat dengan mudah 

mencari solusi dari berbagai permasalahan yang dihadapi sehingga permasalahan tersebut 

tidak menjadi beban pikiran yang berlarut-larut. 

 Penulis melakukan wawancara dengan suster asrama dan siswa kelas X yang tinggal 

di asrama SMA Sedes Sapientiae Bedono Jambu, menurut siswa kelas X  diketahui bahwa 
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kedisiplinan serta kesopanan harus dijaga oleh setiap angkatan di dalam asrama tersebut. 

Salah satu siswa menuturkan bahwa setiap siswa terutama untuk siswa baru diwajibkan 

menerapkan 3S (Senyum, Salam, Sapa) kepada anggota asrama terutama  kakak kelas, 

siswa ini mengatakan bahwa dirinya memiliki ekspresi jutek dan dirinya memaksakan diri 

unuk mengubah ekspresinya karena takut dianggap songong dan takut kakak kelas 

memarahinya. Hal inimenjadikan siswa tersebut tidak nyaman dengan tindakan yang 

dilakukan karena tidak sesuai dengan dirinya dan karena takut tidak disukai di 

lingkungannya. 

Suster asrama mengatakan bahwa siswa pada tahun pertama yang tinggal di asrama 

SMA Sedes Sapientiae Bedono Jambu dituntut harus menghormati kakak kelas serta 

berperilaku sopan dan hal ini justru menimbulkan kesenjangan hubungan diantara 

angkatan. Siswa tahun pertama cenderung melakukan hal yang tidak sesuai dengan harapan 

atau keinginannya karena mereka takut dan khawatir tidak dapat diterima di lingkungan 

dimana dirinya tinggal.  

Hasil wawancara dengansiswa kelas XI pada tanggal 3 Agustus 2015, bahwa siswa 

baru cenderung menuruti perintah kakak kelas mereka dan tidak berani menolak 

permintaan mereka, hal ini mereka alami ketika berada di kelas X. Misalnya ketika kakak 

kelas menyuruh adik kelasnya melakukan sesuatu yang dia minta seperti meminta adik 

kelas membersihkan ruang makan maupun kamar asrama meskipun mereka 

menggunakannya secara bersama tetapi siswa baru akan diberi tanggung jawab penuh atas 

hal-hal tersebut.  

 Berdasarkan wawancara dengan beberapa siswa kelas X asrama putra pada tanggal 

8 Agustus 2015, dirinya tidak mampu untuk menolak permintaan dari orang lain termasuk 
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teman seangkatannya. Dirinya sering diminta untuk mencucikan piring milik temannya atau 

pun melakukan hal yang lain dan dia melakukan yang diperintah temannya, dirinya tidak 

berani menolak karena takut menimbulkan masalah diantara pertemanan mereka. 

Pengalaman dari siswa yang menjadi panitia MOS Asrama mengatakan makanan 

harus dihabiskan meskipun makanan yang mereka makan tidak enak, kebanyakan siswa 

baru, berasal dari kota besar dan makanan diasrama tidak mereka sukai, siswa baru 

kebanyakan tidak bisa menolak permintaan kakak kelasnya atau pembimbingnya atau 

sekedar mengungkapkan apa yang dirasakan, walau sebenarnya mereka tidak ingin 

melakukannya. Ini dilakukan karena mereka berusaha menghormati kakak kelas supaya 

tidak dibenci oleh mereka. Berdasarkan hasil wawancara, perilaku asertif dalam 

mengungkapkan apa yang dirasakan, diinginkan dan dipikirkan pada siswa kelas X asrama 

SMA Sedes Sapientiae Bedono dirasa kurang, maka pelatihan  asertif diperlukan agar 

perilaku asertif siswa tahun pertama meningkat. 

Penelitian yang dilakukan oleh Nurfaizal (2013) menyatakan bahwa assertive 

training dapat meningkatkan perilaku asertif siswa dan tidak ada perbedaan perilaku asertif 

antara pria dan wanita. Sedangkan menurut penelitian Zengel (2009) menyatakan bahwa 

program pelatihan asertif efektif untuk meningkatkan perilaku asertif remaja. 

Corey (dalam Pitasari, 2011) mengemukakan bahwa tujuan pelatihan asertif adalah 

membantu orang-orang yang tidak mampu mengungkapkan kemarahan atau perasaan 

tersinggung, membantu orang-orang yang menunjukkan kesopanan yang berlebihan dan 

selalu mendorong orang lain untuk mendahuluinnya, membantu orang-orang yang memiliki 

kesulitan untuk mengatakan “tidak”, membantu orang-orang yang mengalami kesulitan 

untuk mengungkapkan afeksi dan respon-respon positif lainnya dan membantu orang yang 
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merasa tidak punya banyak hak untuk memiliki perasaan-perasaan dan pikiran-pikirannnya 

sendiri.   

Berdasarkan uraian tersebut, penulis ingin mengetahui perbedaan tingkat perilaku 

asertif siswa kelas X asrama SMA Sedes Sapientiae Bedono Jambu  sebelum dan setelah 

diberi pelatihan asertif. 

Tujuan Penelitian   

 Penelitian ini bertujuan untuk melihat perbedaan tingkat perilaku asertif siswa kelas 

X asrama SMA Sedes Sapientiae Bedono Jambu sebelum dan setelah diberi pelatihan 

asertif. 

TINJAUAN PUSTAKA 

Perilaku Asertif.  

Perilaku asertif merupakan kemampuan untuk mempromosikan kesetaraan dalam 

hubungan manusia, yang memungkinkan individu untuk bertindak menurut kepentingan 

individu sendiri, untuk membela diri sendiri tanpa kecemasan yang tidak semestinya, untuk 

mengekspresikan perasaan dengan jujur dan nyaman, untuk menggunakan hak-hak pribadi 

tanpa menyangkal hak-hak orang lain (Alberti & Emmons, 1986). 

Menurut definisi Lange dan Jakubowski (dalam Eskin, 2003), asertif melibatkan 

pertahanan terhadap hak-hak pribadi dan mengungkapkan pikiran, perasaan, dan keyakinan 

dengan cara langsung, jujur, dan tepat yang tidak melanggar hak-hak orang lain. Branden 

(dalam Hapsari, 2006) mengemukakan bahwa perilaku asertif perlu dikembangkan agar 

individu  dapat berfungsi secara optimal dalam keluarga, organisasi, dan komunitas. 
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Berdasarkan uraian diatas difinisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah definisi dari Alberti & Emmons (1986) perilaku asertif yaitu kemampuan untuk 

menyetarakan hubungan dengan orang lain, serta mengkomunikasikan apa yang diinginkan, 

dirasakan, dan dipikirkan kepada orang lain namun dengan tetap menjaga dan menghargai 

hak-hak serta perasaan orang lain.  

Menurut Alberti dan Emmons  (dalam Mardani, 2013) terdapat perbedaan antara 

perilaku asertif non-asertif, dan agresif. Perilaku Asertif merupakan sebuah pengekspresian 

perasaan yang jujur tanpa menyakiti orang lain, sehingga sama-sama mencapai tujuan. 

Perilaku non-asertif berarti bahwa individu telah menyangkal ekspresi dirinya dan tidak 

menunjukkan perasaannya. Individu tersebut kerap merasa disakiti dan cemas karena 

membiarkan orang lain untuk memilih, sehingga jarang mencapai tujuannya sendiri. 

Perilaku agresif menciptakan peningkatan diri dan perasaannya terkesan ekspresif, namun 

menyakiti orang lain di dalam prosesnya dengan membuat pilihan bagi mereka sendiri. 

Aspek-aspek Perilaku Asertif 

MenurutAlberti dan Emmons (1986) aspek-aspek perilaku asertif yang dikemukakan yaitu: 

a. Mempromosikan kesetaraan dalam hubungan manusia 

berarti untuk menempatkan kedua belah pihak pada pijakan yang sama, untuk 

mengembalikan keseimbangan kekuasaan dengan memberikan kekuatan pribadi untuk 

"underdog", untuk membuatnya mungkin bagi setiap orang untuk mendapatkan dan 

tidak ada yang kalah. 
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b. Bertindak menurut kepentingan sendiri. 

Meliputi kemampuan untuk membuat keputusan, mengambil inisiatif, percaya  pada 

yang dikemukan sendiri, dapat menentukan suatu tujuan dan berusaha mencapainya, 

dan mampu berpartisipasi dalam pergaulan 

c. Membela diri sendiri 

Meliputi kemampuan untuk berkata “tidak” apabila diperlukan, mampu menanggapi 

kritik, celaan, dan kemarahan dari orang lain, secara terbuka serta mampu 

mngekspresikan dan mempertahan pendapat. 

d. Mengekspresikan perasaan dengan jujur dan nyaman. 

Meliputi kemampuan untuk menyatakan rasa tidak setuju, rasa marah, menunjukkan 

afeksi dan persahabatan terhadap orang lain serta mengakui perasaan takut atau cemas, 

mengekspresikan persetujuan, menunjukkan dukungan, dan bersikap spontan. 

e. Menerapkan hak-hak pribadi 

Meliputi kemampuan menyatakan pendapat atau gagasan, mengadakan suatu 

perubahan, dan menanggapi pelanggaran terhadap dirinya dan orang lain. 

f. Tidak menyangkal hak-hak orang lain. 

Meliputi kemampuan untuk menyatakan kritik secara adil tanpa mengancam, 

memanipulasi, mengintimidasi, mengendalikan, dan melukai orang lain. 

Aspek-aspek dari Alberti & Emmons (1986) ini yang digunakan dalam penelitian untuk 

menyusun alat ukur perilaku asertif. 
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Pelatihan Asertif 

Pelatihan asertif adalah pendekatan sistemik untuk mengekspresikan diri dengan lebih 

tegas, berdasarkan keseimbangan antara pencapaian tujuan diri sendiri dan menghormati 

kebutuhan orang lain. Ini adalah intervensi psikologis yang membantu peserta belajar untuk 

mengintegrasikan keterampilan perilaku asertif dalam kehidupan sehari-hari mereka 

(Hamoud, 2011).  

Menurut Rees dan Graham (dalam Sunardi, 2010)  inti dari pelatihan asertif adalah 

penanaman kepercayaan bahwa asertif dapat dilatihkan dan dikembangkan, memilih kata-

kata yang tepat untuk tujuan yang mereka inginkan, saling mendukung, pengulangan 

perilaku asertif dalam berbagai situasi, dan umpan balik bagi setiap peserta dari trainer 

maupun peserta. Pelatihan asertif (assertive training) adalah salah satu teknik dalam 

perlakuan gangguan tingkah laku dimana klien diinstruksikan, diarahkan, dilatih, serta 

didukung untuk bersikap asertif dalam menghadapi situasi yang tidak nyaman atau kurang 

menguntungkan bagi dirinya. 

Dalam penelitian ini penulis memodifikasi modul pelatihan dari modul assertion 

training yang disusun Leopard & Wachowiaks (2003). Isi dari pelatihan tersebut yakni 

tentang mengenali diri sendiri dan melatih siswa untuk mengekspresikan emosi dengan 

tepat. Peserta pelatihan diberikan gambaran mengenai perilaku asertif dari Alberti dan 

Emmons serta diperkenalkan mengenai perbedaan perilaku asertif, non asertif dan agresif. 

Pelatihan juga menekankan aspek-aspek dari perilaku asertif dan menjelaskan kepada 

peserta mengenai pentingnya berperilaku asertif. Peserta juga melakukan role play untuk 

membedakan perilaku asertif, non asertif dan agresif selain itu peserta melakukan role play 

perilaku asertif jika dihadapkan pada situasii yang menuntut peserta menjadi asertif. 
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Efektivitas Pelatihan Asertif Untuk Meningkatkan Perilaku Asertif Siswa Kelas X 

Asrama SMA Sedes Sapientiae Bedono Jambu 

 Transisi remaja dalam jenjang pendidikan dapat dilihat pada siswa tahun pertama 

sekolah menengah atas, dimana mereka dalam transisi dari sekolah menengah pertama 

menuju sekolah menengah atas  mengalami top dog phenomenon, kondisi perubahan dari 

siswa yang paling tua, paling besar dan paling kuat di sekolah menengah pertama menjadi 

siswa yang paling muda, paling kecil, dan paling lemah di sekolah menengah atas 

(Santrock, 2002). Hal tersebut sering dialami siswa tahun pertama atau kelas X SMA 

sehingga diperlukan perilaku yang asertif. 

Menurut Sunardi (2010), fakta dalam kehidupan sosial sehari-hari, banyak orang 

enggan bersikap asertif dan memilih bersikap non asertif, seperti memendam perasaannya, 

berpura-pura, menahan perbedaan pendapat atau sebaliknya  dengan bersikap agresif. 

Keengganan ini umumnya karena dilandasi oleh rasa takut dan khawatir mengecewakan 

orang lain, takut tidak diterima oleh kelompok sosialnya, takut dianggap tidak sopan, takut 

melukai perasaan atau menyakiti hati orang lain, takut dapat memutuskan tali hubungan 

persaudaraan atau persahabatan, dan sebagainya. Padahal dengan membiarkan diri untuk 

bersikap non-asertif justru dapat mengancam hubungan yang ada karena salah satu pihak 

kemudian akan merasa dimanfaatkan oleh pihak lain, tidak menyelesaikan masalah-

masalah emosional yang dihadapi, menurunkan harga diri, atau bahkan dapat menjadi “bom 

waktu” yang sewaktu-waktu dapat mengancam kelangsungan hubungan pribadi dan sosial 

dan kesehatan mental seseorang, yaitu resiko terhadap timbulnya kecemasan dan stress.  

 Pelatihan asertif merupakan suatu usaha yang dirancang untuk memperbaiki, 

mengubah, atau mengembangkan sikap melalui peningkatan kemampuan asertivitas untuk 
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mengurangi dampak-dampak negatif dikarenakan kurangnya kecakapan bersikap asertif 

atau mengajarkan keterampilan tingkah laku asertif melalui pengalaman yang seperti 

lingkungan kenyataannya (Kulsum, 2013). Tujuan utama latihan asertif (Sunardi, 2010) 

adalah untuk mengatasi kecemasan yang dihadapi oleh seseorang akibat perlakuan yang 

dirasakan tidak adil oleh lingkungannya, meningkatkan kemampuan untuk bersikap jujur 

terhadap diri sendiri dan lingkungan, serta meningkatkan kehidupan pribadi dan sosial agar 

lebih efektif. 

Oleh karena itu apabila siswa yang memiliki perilaku asertif yang rendah diberi 

pelatihan mengenai asertivitas diharapkan para siswa dapat meningkatkan perilaku asertif 

pada diri mereka dan dapat menerapkan didalam kehidupan mereka sehari-hari sehingga 

terdapat perbedaan perilaku asertif sebelum dan setelah diberi pelatihan asertivitas. 

Hipotesis Penelitian 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah ada perbedaan signifikan 

perilaku asertif siswa kelas X asrama SMA Sedes Sapientiae Bedono Jambu sebelum dan 

setelah diberikan pelatihan asertif. 

METODE PENELITIAN 

Desain Penelitian 

Penelitan ini merupakan penelitian dengan desain quasi eksperimental dengan 

desain One group pretest-posttest. 
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Desain ini dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 
Gambar 1. 

Keterangan:  

O1 : Perilaku Asertif sebelum perlakuan (Pretest)  

O2 : Perilaku Asertifsetelah perlakuan (Posttest)  

X : Pelatihan Asertif  

Variable terikat pada penelitian ini adalah perilaku asertif, sedangkan variabel bebas pada 

penelitian ini adalah latihan asertif . 

Instrumen Penelitian 

a. Penyusunan Instrumen Penelitian  

Alat ukur dalam penelitian ini adalah The Assertiveness Inventory dari Alberti dan 

Emmons (1986) yang dimodifikasi oleh peneliti. Skala ini digunakan untuk menentukan 

subjek penelitian menggunakan pretest dan posttest. Jumlah aitem dalam skala The 

Assertiveness Inventory  yang telah dimodifikasi oleh peneliti terdiri dari 45 aitem 

dengan model skala likert dengan empat kategori jawaban, yaitu:  Sangat Sesuai (SS), 

Sesuai (S), Tidak Sesuai (TS), dan Sangat Tidak Sesuai (STS). The Assertiveness 

Inventory yang digunakan peneliti diuji cobakan kembali dan disesuaikan dengan subjek 

penelitian.  
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b. Uji Coba Alat Ukur 

Uji coba alat ukur diberikan kepada siswa-siswi asrama kelas XI dan XII sebanyak 

86 siswa. Berdasarkan uji coba  The Assertiveness Inventory yang terdiri dari 45 aitem, 

diperoleh aitem gugur sebanyak 13 aitem dan terdapat 32 aitem yang dapat digunakan, 

karena memiliki koefisien aitem total korelasi ≥ 0,20 yang dikemukakan Guilford 

(dalam Suryabrata, 2011). Setelah didapatkan 32 aitem pada uji coba alat ukur maka 

dilakukan try out terpakai kepada siswa-siswi asrama kelas X sebanyak 111 siswa, 

didapatkan hasil akhir koefisien korelasi aitem total yang bergerak antara 0,202-0,500. 

Sedangkan teknik pengukuran untuk menguji reliabilitas adalah menggunakan 

teknik koefisien  Alpha Cronbach, sehingga dihasilkan koefisien Alpha pada The 

Assertiveness Inventory sebesar 0,836. Hal ini berarti The Assertiveness Inventory 

reliabel. 

Subjek Penelitian 

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. 

Partisipan merupakan siswa kelas X yang tinggal di asrama SMA Sedes Sapientiae Bedono 

Jambu. Subjek penelitian merupakan siswa tahun pertama dan selama seratus hari siswa 

tinggal di asrama. Hasil pretest 111 siswa , subjek yang diambil dalam penelitian ini adalah 

4 siswa atau 3,60% dengan taraf perilaku asertif rendah dan 31 siswa atau 27,93% dengan 

taraf perilaku asertif sedang. Jumlah subjek yang digunakan dalam penelitian ini adalah 35 

siswa yang memiliki skor perilaku asertif rendah dan sedang dari hasil pretest dengan 

menggunakan skala perilaku asertif. Setelah diberikan pelatihan asertif maka subjek 

penelitian diberi posttest untuk melihat perbedaan sebelum dan setelah pelatihan. 
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Prosedur Penelitian 

 Proses pengambilan data yang dilakukan penulis dilaksanakan di Asrama SMA Sedes 

Sapientiae Bedono Jambu selama tiga kali pertemuan pada tanggal 15, 19 dan 23 Agustus 

2015 dengan durasi waktu dua jam setiap pertemuannya. Seleksi subyek penelitian 

dilaksanakan sebelum pelaksanaan eksperimen. Peserta yang terlibat pada saat pretest 

(seleksi) sebanyak 111 siswa. Dari jumlah tersebut diambil 35 siswa yang memiliki skor 

rendah atau cukup pada skala perilaku asertif untuk dilibatkan dalam eksperimen dan 

dilakukan posttest setelah diberi perlakukan pelatihan asertivitas. 

 Sebelum melaksanakan penelitian peneliti menyusun modul yang diadaptasi dari 

Modul Pelatihan Asertif milik Leopard & Wachowiak (2003). Dalam penelitian ini trainer 

dilakukan oleh mahasiswa psikologi yang direkomendasikan dan memiliki pengalaman 

sebagai trainer. Materi yang dipersiapkan dalam pelaksanaan pelatihan asertivitas adalah 

skala perilaku asertif, modul peserta, kartu ekspresi, jendela johari, kartu perintah, pulpen, 

kertas, laptop, LCD, dan speaker. Teknik pelatihan yang dilaksanakan dalam penelitian ini 

adalah permainan peran, dengan menggunakan teknik role playing. Pelatihan ini memiliki 

tujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai perilaku asertif kepada peserta 

pelatihan, untuk memfasilitasi kesadaran individu mengenai pentingnya perilaku asertif, 

serta untuk meningkatkan perilaku asertif peserta setelah pelatihan diberikan.  

 Pertemuan pertama berlangsung di ruang belajar asrama putri pada hari Sabtu, 15 

Agustus 2015, pukul 19.00-21.00 WIB. Sesi pertama trainer menciptakan atmosfir 

pelatihan yang hangat dan mendukung dengan ice breaking dan  game pembagian 

kelompok serta membuat kesepakatan atas peraturan yang disepakati selama pelatihan 

berlangsung. Peserta bersama dengan fasilitator di dalam kelompok diajak untuk 
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memahami diri sendiri dengan game Jendela Johari dan berlatih mengekspresikan emosi 

yang dirasakan menggunakan kartu ekspresi.  

  Kemudian trainer menjelaskan bahwa kedua game tersebut membantu peserta 

untuk melihat kedalam diri dan menyadari tentang apa yang dirasakan oleh individu serta 

mampu untuk mengekspresikan perasaan apa yang dirasakan saat itu juga. Trainer 

memberikan sedikit gambaran mengenai perilaku asertif kepada peserta  sehingga peserta 

memiliki gambaran dan dapat melihat ke dalam dirinya apakah peserta selama ini sudah 

bersikap asertif atau belum, setelah itu peserta diminta untuk sharing mengungkapkan apa 

yang dirasakan, dipikirkan dan diinginkan peserta di lingkungan dirinya tinggal maupun 

pada kehidupan pribadinya. 

 Pertemuan sesi kedua dilaksanakan pada hari Rabu 19 Agustus 2015 pukul 17.00-

19.00 di aula asrama putri. Tujuan dari sesi kedua ini adalah untuk mengembangkan 

pengertian peserta tentang perilaku asertif, membuat peserta pelatihan mampu membedakan 

perilaku asertif, non asertif dan agresif, serta meningkatkan pemahaman peserta mengenai 

faktor dari perilaku asertif.  

 Pertemuan diawali dengan pemberian ice breaking  agar suasana pelatihan melebur 

sebelum sesi materi dimulai. Trainer menjelaskan materi berkaitan dengan perilaku asertif 

berdasarkan teori dari Alberti dan Emmons. Peserta dijelaskan bahwa mereka harus bisa 

merasa bebas untuk mengekspresikan perasaan, pikiran dan keinginan mereka serta 

mengetahui hak mereka dan mampu mengontrol kemarahan. Peserta juga diberi penjelasan 

mengenai perbedaan perilaku asertif, non asertif dan agresif, sehingga peserta mampu 

memahami dan dapat membedakan ketiga pelaku tersebut.  
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 Setelah itu peserta diminta melakukan roleplay berperilaku asertif secara berpasangan 

dengan memperagakan dan membuat percakapan dari  ketiga bentuk perilaku yakni 

perilaku asertif, non asertif, dan agresif. Roleplay  ini bertujuan agar peserta mampu 

membedakan ketiga bentuk perilaku tersebut dan mendorong peserta untuk memilih 

berperilaku asertif dalam kesehariannya. Kemudian trainer menjelaskan mengenai faktor-

faktor yang dapat mempengaruhi perilaku asertif yakni perasaan khawatir menyinggung 

orang lain, takut mengemukakan pendapat dengan tidak benar, merasa seperti orang bodoh, 

takut orang lain tidak mau mendengar sehingga membuat kurang percaya diri, takut salah 

mengekspresikan perasaan, serta takut akan kritik dan tanggapan yang negatif.  

 Pertemuan sesi ketiga dilaksanakan pada hari Minggu 23 Agustus 2013 pukul 17.00-

19.00 di Aula asrama putri. Adapun tujuan dari pertemuan ketiga yakni untuk 

meningkatkan pemahaman peserta mengenai aspek dari perilaku asertif, menyadarkan 

peserta akan pentingnya memiliki perilaku asertif serta melatih diri peserta untuk 

berperilaku asertif. Pertemuan diawali dengan ice breaking untuk mencairkan suasana 

sebelum pelatihan dimulai. Trainer menjelaskan aspek-aspek perilaku asertif menurut 

Alberti dan Emmons.  

 Trainer menjelaskan kepada peserta bahwa memiliki perilaku asertif itu sangat 

penting. Dengan kemampuan untuk mengungkapkan apa yang dirasakan dan diinginkan 

secara langsung dan terus terang membuat peserta dapat menghindari munculnya 

ketegangan dan perasaan tidak nyaman akibat menahan dan menyimpan sesuatu yang ingin 

diutarakannya, sehingga kita bisa memahami apa yang kita inginkan dan 

mengungkapkannya tanpa menyinggung perasaan orang lain. Jika memiliki perilaku asertif, 

maka peserta dapat dengan mudah mencari solusi dan penyelesaian dari berbagai kesulitan 
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dan permasalan yang dihadapi secara lebih efektif.  Kemudian peserta diminta untuk 

melakukan roleplay individual dengan menggunakan kartu berisi situasi tertentu dan 

peserta diminta untuk mengekspresikan dan memperagakan perilaku asertif dari situasi 

tersebut. Hal ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan peserta dalam menghadapi situasi 

yang membutuhkan perilaku asertif dan melatih kemampuan peserta menerapkan perilaku 

asertif.   

Teknik Analisis Data 

 Untuk melihat efektifitas pelatihan asertif dalam meningkatkan perilaku asertif 

siswa kelas X asrama SMA Sedes Sapientiae Bedono Jambu, penulis menggunakan paired 

sample t-tes. Sebelumnya dilakukan uji asumsi, yaitu dengan melakukan uji normalitas 

sebaran data dan uji homogenitas varians. Hal ini untuk mengetahui apakah sebaran data 

layak untuk diuji secara parametrik. Analisis data dilakukan dengan bantuan program bantu 

komputer yaitu SPSS 16.0 for Windows.  

HASIL PENELITIAN  

Uji Asumsi 

1. Uji Normalitas 

Dari hasil penghitungan melalui Kolmogorov-Smirnov SPSS 16.00, 

diperoleh nilai sig. Pretest Perilaku Asertif 0,089 (p>0,05) sedangkan sig. Posttest 

Perilaku Asertif sebesar 0,816 (p>0,05). Dari hasil tersebut, maka data kedua data 

dapat dikatakan berdistribusi normal.  
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Tabel 1 

Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  
Pretest Posttest 

N 35 35 

Normal Parameters
a
 Mean 81.20 94.31 

Std. Deviation 6.398 11.167 

Most Extreme Differences Absolute .211 .107 

Positive .144 .107 

Negative -.211 -.088 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.247 .634 

Asymp. Sig. (2-tailed) .089 .816 

a. Test distribution is Normal.   

 

2. Uji Homogenitas  

Hasil uji homogenitas dengan metode Levene Statistic . Nilai Levene 

menunjukkan 2,067 dengan signifikansi (p) sebesar 0, 102 (p>0,05) yang berarti 

terdapat kesamaan varians antar kelompok atau yang berarti homogen. 

Tabel 2 

Uji Homogenitas 

Test of Homogeneity of Variances 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

2.067 7 18 .102 
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Analisis Deskriptif 

Penelitian ini menggunakan lima kategorisasi dengan menentukan lebar interval  

untuk mengetahui subjek yang mendapat angka “sangat rendah” sampai dengan “sangat 

tinggi” (Hadi, 2004). Berdasarkan hasil pretest yang ditunjukkan pada tabel 3, dapat dilihat 

bahwa variabel perilaku asertif dari 111 siswa terdapat 4 siswa atau 3,60 % yang masuk 

dalam kategori rendah, 31 siswa atau 27,93 % masuk dalam kategori sedang, 71 siswa atau 

63,96 % masuk dalam kategori tinggi dan 5 siswa atau 4,50 % masuk dalam kategori sangat 

tinggi. 

Tabel 3 

Hasil analisis deskriptif  

skor Pre Test Perilaku Asertif Pada Siswa Kelas X Asrama 

Kategori Skor F % 

Sangat Tinggi 108,8       ≤ X ≤      128 5 4,50 % 

Tinggi 89,6       ≤ X <    108,8 71 63,96 % 

Sedang 70,4       ≤ X <      89,6 31 27,93 % 

Rendah 51,2       ≤ X <      70,4 4 3,60 % 

Sangat Rendah 32       ≤ X <      51,2 0 0 

Total Sampel 111 

 

Berdasarkan hasil pretest yang dilakukan  pada 29 Juli 2015, ditunjukkan tabel 4 di 

bawah dapat dilihat bahwa dari 35 siswa  terdapat 4 siswa atau 3,60 % yang masuk dalam 

kategori rendah, 31 siswa atau 27,93 % masuk dalam kategori sedang . Skor yang diperoleh 

rata-rata 81,20 dimana siswa berada pada tingkat asertif yang sedang, kemudian 35 siswa 
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dengan kategori sedang dan rendah menjadi kelompok eksperimen dan diberi perlakuan 

pelatihan asertif. 

Tabel 4 

Skor Pre Test Perilaku Asertif Pada Subjek Penelitian 

Kategori Skor F % Mean 

Sangat Tinggi 108,8       ≤ X ≤      128 0 0  

Tinggi 89,6       ≤ X <    108,8 0 0  

Sedang 70,4       ≤ X <      89,6 31 27,93 % 81,20 

Rendah 51,2       ≤ X <      70,4 4 3,60 %  

Sangat Rendah 32       ≤ X <      51,2 0 0  

Total Sampel 35 

 Berdasarkan hasil posttest yang dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 2015, 

ditunjukkan tabel 5, dapat dilihat bahwa dari 35 siswa  terdapat 1 siswa atau 2,86 % yang 

masuk dalam kategori rendah, 9 siswa atau 25,71 % masuk dalam kategori sedang, 22 

siswa atau 62,86 % masuk dalam kategori tinggi dan 3 siswa atau 8,57%  masuk dalam 

kategori sangat tinggi. Terlihat bahwa ada perubahan pada skor variabel perilaku asertif 

pada ke 35 siswa dengan skor rata-rata 94,31 pada kategori tinggi.  
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Tabel 5 

Hasil analisis deskriptif  

Skor Post Test Perilaku Asertif Pada Subjek Penelitian 

Kategori Skor F % Mean 

Sangat Tinggi 108,8       ≤ X ≤      128 3 8,57 %  

Tinggi 89,6       ≤ X <    108,8 22 62,86 % 94,31 

Sedang 70,4       ≤ X <      89,6 9 25,71 %  

Rendah 51,2       ≤ X <      70,4 1 2,86 %  

Sangat Rendah 32       ≤ X <      51,2 0 0  

Total Sampel 35 

 

Uji Beda 

Setelah diketahui bahwa sampel  berdistribusi normal dan data homogen, maka uji 

beda dilakukan dengan menggunakan statistik parametrik. Uji beda yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah Paired Samples Statistics sebagai berikut : 

Tabel 6 

Mean Pretest dan Posttest 

  
Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 Pretest 81.20 35 6.398 1.081 

Posttest 94.31 35 11.167 1.887 
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Tabel 7 

Uji BedaPaired Samples Test 

Berdasarkan tabel 7 di atas menunjukkan hasil uji-t sebesar -7,540 dengan taraf 

signifikansi sebesar 0,000 (p < 0,05) hal ini berarti bahwa hipotesis penelitian diterima atau 

dengan kata lain terdapat perbedaan yang signifikan antara skor perilaku asertif siswa dan 

siswi sebelum dan sesudah pelatihan asertif. Berdasarkan hasil tersebut dapat dikatakan 

bahwa pelatihan asertif efektif untuk meningkatkan perilaku asertif siswa kelas X asrama 

SMA Sedes Sapientiae Bedono Jambu. 

Pembahasan  

Berdasarkan hasil analisa data, menunjukkan ada perbedaan perilaku asertif 

sebelum dan sesudah diberikan pelatihan, ditunjukkan pada  hasil uji – t sebesar -7,540 

dengan taraf signifikansi sebesar 0,000 ( p < 0,05 ). Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis 

yang diajukan diterima atau terdapat perbedaan yang signifikan pada skor perilaku asertif 

subjek penelitian sebelum dan setelah diberi pelatihan asertif, sehingga pelatihan asertif 

efektif untuk meningkatkan perilaku asertif siswa kelas X asrama SMA Sedes Sapientiae 

Bedono Jambu. 

 
Paired Differences 

T Df 

Si. (2-

tailed) 

 

Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

 
Lower Upper 

Pretest - Posttest -13.114 10.289 1.739 -16.649 -9.580 -7.540 34 .000 
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Hasil penelitian ini senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Zengel (2009), 

bahwa terdapat perbedaan positif signifikan pada tingkat asertivitas remaja setelah diberi 

pelatihan asertivitas. Teman sebaya sangat mempengaruhi remaja, jika anggota kelompok 

memberikan model dalam berperilaku asertif maka mereka akan belajar perilaku asertif dari 

teman sebayanya dengan mudah. Membentuk atmosfir yang positif didalam kelompok 

dengan melakukan role play, memberikan model serta tugas, memberi dorongan dan 

penguatan akan memberikan kontribusi terhadap peningkatan perilaku asertif kelompok. 

Pada penelitian Nurfaizal (2013) juga menyatakan bahwa assertive training dapat 

meningkatkan perilaku asertif siswa dan tidak ada perbedaan perilaku asertif antara pria dan 

wanita. Dari penelitian ini mendapatkan hasil seperti penelitian sebelumnya yakni pelatihan 

asertif efektif untuk meningkatkan perilaku asertif dengan adanya perbedaan yang 

signifikan perilaku asertif sebelum dan setelah diberi pelatihan asertif.  Hal ini senada 

dengan Corey (dalam Rizal, dkk, 2012) yang menyatakan bahwa latihan asertif bisa 

diterapkan terutama pada situasi-situasi interpersonal dimana individu mengalami kesulitan 

untuk menerima kenyataan bahwa menyatakan atau menegaskan diri adalah tindakan yang 

layak atau benar.  

Hasil observasi menunjukkan bahwa subjek penelitian mengikuti pelatihan asertif 

dengan antusias, senang dan kooperatif dalam mengikuti instruksi dari para fasilitator. Pada 

awal pertemuan subjek terlihat canggung dalam mengikuti pelatihan asertif. Pelatihan 

asertif ini menekankan pelatihan bermain peran (role playing), dimana subjek terlihat malu-

malu dalam menjalankan perintah untuk berekspresi atau bermain peran, namun pada 

pertemuan kedua dan ketiga subjek menjadi lebih berani menampilkan diri didalam 
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kelompok untuk melakukan tugas role playing. Berdasarkan evaluasi dari subjek penelitian, 

mereka memahami topik yang diberikan.  

Pelatihan asertif ini mengajak subjek untuk memainkan ekspresi dihadapan teman 

dan memainkan perannya dengan berpasangan dengan teman sebaya sehingga dalam proses 

role playing subjek mulai belajar mengenai pola hubungan yang timbal balik dan setara 

dengan melalui interaksi dengan teman sebaya. Meraka berlatih untuk menjadi asertif 

dengan mengkomunikasikan kepada teman lainnya apa yang dirasakan, dipikirkan dan 

diinginkan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Kahimi (dalam Kashani & Bayat, 2010) 

bahwa pelatihan asertif meningkatkan asertivitas seseorang dalam kegiatan bermain peran 

(playing roles). 

Namun dalam penelitian ini muncul variabel-variabel sekunder yang mempengaruhi 

pelatihan asertif di Asrama SMA Sedes Sapientiae Bedono Jambu. Variabel sekunder yang 

muncul antara lain waktu dan tempat pelaksanaan yang berubah sewaktu-waktu, 

kebisingan, kebosanan, dan kegiatan siswa diluar pelatihan. Peneliti melakukan teknik 

kontrol eliminasi untuk kebisingan dan kebosanan, dengan memperbesar volume mic agar 

suara bising dapat dikurangi serta memberikan ice breaking  untuk mengurangi kebosanan 

peserta. Waktu dan tempat yang berubah serta kegiatan siswa diluar pelatihan yang 

seharusnya dapat dikontrol dengan teknik konstansi kondisi,  tidak dapat dikontrol oleh 

peneliti karena kesulitan untuk menyamakan waktu dan tempat serta kegiatan tak terduga 

yang dilakukan beberapa peserta pada pertemuan kedua. 

Dalam pengukuran pertama tentang perilaku asertif kepada subjek penelitian, 

diperoleh rerata 81,20 yang menunjukkan tingkat perilaku asertif pada taraf  sedang. 

Setelah diberi pelatihan asertif, yakni dengan menekankan aspek-aspek perilaku asertif dan 
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penggunaan roleplay  kepada ke 35 subjek penelitian, hasil pengukuran yang diperoleh 

menunjukkan bahwa perilaku asertif subjek tersebut meningkat dengan rerata 94,31 pada 

tingkat perilaku asertif yang tinggi. 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, dapat ditarik kesimpulan bahwa pelatihan 

asertif meningkatkan perilaku asertif siswa kelas X asrama SMA Sedes Sapientiae Bedono 

Jambu.  

1.  Ada perbedaan perilaku asertif siswa kelas X asrama SMA Sedes Sapientiae Bedono 

Jambu setelah diberikan pelatihan asertif. Hal ini ditunjukkan dengan uji- t sebesar      

-7,540 dengan taraf signifikansi sebesar 0,000 (p < 0,05). 

2. Hasil skor pretest perilaku asertif dari 35 siswa diperoleh rerata sebesar 81,20 pada 

kategori sedang. 

3. Hasil skor posttest perilaku asertif dari 35 siswa meningkat dengan rerata sebesar 

94,31 pada kategori tinggi. 

Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dicapai, serta mengingat masih banyaknya 

keterbatasan dalam penelitian ini, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai 

berikut: 

1. Bagi Siswa (Subjek) 

Bagi siswa dengan tingkat perilaku asertif rendah dan sedang, diharapkan terus 

berlatih untuk mengembangkan perilaku asertif. Hal tersebut dapat dilakukan 

dengan cara bersikap terbuka dan mengungkapkan apa yang dirasakan, dipikirkan 



25 
 

 
 

dan diinginkan tanpa harus menyakiti atau melanggar hak-hak orang lain. Bagi 

siswa yang memiliki perilaku asertif tinggi diharapkan dapat mempertahankannya. 

2. Bagi Pihak Asrama 

Bagi pihak asrama diharapkan melakukan pendekatan personal dalam hal ini 

melakukan konseling, sehingga dapat membantu siswa-siswi dengan tingkat 

asertifitas yang rendah dan sedang ini untuk meningkatkan perilaku asertifnya 

dengan memberi motivasi dan dorongan kepada mereka serta memberikan waktu 

kepada mereka agar dapat mengungkapkan apa yang dirasakan, dipikirkan dan 

mereka inginkan. Pihak asrama dapat memberikan perlakuan-perlakuan yang sesuai 

sebagai upaya peningkatan perilaku asertif  

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk mengadakan penelitian dengan tema 

yang sama, diharapkan mempersiapkan materi, waktu, dan situasi yang tepat karena 

dalam melihat efek  pelatihan yang tepat membutuhkan waktu dan proses yang 

panjang. Selain itu dapat menggunakan kelompok kontrol untuk melihat 

perbedaannya dan memperluas ruang lingkup sehingga responden yang terlibat 

dalam penelitian jumlahnya lebih besar. Kelemahan dalam penelitian ini peneliti 

kurang memperhatikan variabel sekunder dan teknik pengontrolannya. 
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