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ABSTRAK
Komunikasi interpersonal memegang peranan penting dalam
perkembangan remaja. Keberhasilan mengembangkan komunikasi interpersonal
yang baik dapat membantu remaja mengembangkan berbagai kapasitas mental
dan intelektual. Namun demikian, banyak permasalahan yang timbul berkaitan
dengan komunikasi. Salah satu permasalahan yang dihadapi remaja terkait dengan
komunikasi adalah kecemasan komunikasi interpersonal. Konsep diri dan
asertivitas merupakan faktor personal yang terkait dengan kecemasan komunikasi
interpersonal.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara konsep diri
dan asertivitas dengan kecemasan komunikasi interpersonal pada siswa kelas X
SMA Al Islam 1 Surakarta. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas X SMA Al
Islam 1 Surakarta. Pengambilan sampel menggunakan teknik cluster random
sampling. Alat ukur dalam penelitian ini menggunakan tiga skala, yaitu skala
kecemasan komunikasi interpersonal, skala konsep diri, dan skala asertivitas.
Analisis data menggunakan metode analisis regresi berganda.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai F-test = 76,071, p < 0,05, dan
nilai R = 0,781. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis
dalam penelitian ini dapat diterima, yaitu ada hubungan yang signifikan dan kuat
antara konsep diri dan asertivitas dengan kecemasan komunikasi interpersonal
pada siswa kelas X SMA Al Islam 1 Surakarta. Hasil penelitian juga
menunjukkan nilai rx1y = -0,240; p<0,05, artinya ada hubungan negatif yang
signifikan antara konsep diri dengan kecemasan komunikasi interpersonal.
Semakin tinggi konsep diri maka semakin rendah kecemasan komunikasi
interpersonal, sebaliknya semakin rendah konsep diri maka semakin tinggi
kecemasan komunikasi interpersonal. Nilai rx2y = -0,600; p<0,05, menunjukkan
adanya hubungan negatif yang signifikan antara asertivitas dengan kecemasan
komunikasi interpersonal. Semakin tinggi asertivitas maka semakin rendah
kecemasan komunikasi interpersonal, sebaliknya semakin rendah asertivitas maka
semakin tinggi kecemasan komunikasi interpersonal.

146

Nilai R2 dalam penelitian ini sebesar 0,611 atau 61,1%, terdiri atas
sumbangan efektif konsep diri terhadap kecemasan komunikasi interpersonal
sebesar 12,94% dan sumbangan efektif asertivitas terhadap kecemasan
komunikasi interpersonal sebesar 48,13%. Ini berarti masih terdapat 38,9% faktor
lain yang mempengaruhi kecemasan komunikasi interpersonal selain konsep diri
dan asertivitas.

Kata kunci: kecemasan komunikasi interpersonal, konsep diri, asertivitas
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Pendahuluan
Manusia dilahirkan sebagai makhluk individu sekaligus sebagai
makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia senantiasa berinteraksi dan
melakukan kontak sosial dengan manusia lain. Dalam proses interaksi
tersebut pastilah melibatkan komunikasi. Namun demikian, banyak
permasalahan yang timbul berkaitan dengan komunikasi. Salah satu
permasalahan yang dihadapi manusia terkait dengan komunikasi adalah
kecemasan komunikasi.
Kecemasan komunikasi pada dasarnya adalah suatu reaksi negatif
dalam bentuk kecemasan yang dialami seseorang dalam pengalaman
komunikasinya, yang terjadi karena seseorang mengembangkan perasaan
negatif dan memprediksikan hasil negatif pula dalam interaksi komunikasinya
dengan orang lain (Burgoon dan Ruffner, 1977 ; DeVito, 1995). McCroskey
dan koleganya (1996, dalam Lukmantoro, 2009) menyebutkan bahwa
kecemasan atau ketakutan untuk berkomunikasi merupakan persoalan praktis
serius yang dihadapi oleh banyak orang.
Watson dan Bossley (dalam Frantz, dkk., 2005) juga menjelaskan
bahwa dua dari setiap 10 individu mengalami beberapa bentuk kecemasan
komunikasi. Ada berbagai macam bentuk kecemasan komunikasi yang terjadi
pada individu, salah satunya adalah kecemasan komunikasi interpersonal.
Kecemasan komunikasi interpersonal bisa terjadi pada siapapun. Beberapa
fakta menunjukkan bahwa kecemasan komunikasi interpersonal juga terjadi
pada remaja.
Berbagai penelitian mengenai kecemasan komunikasi pada remaja
telah banyak dilakukan, diantaranya oleh Apollo (2007) yang menemukan
bahwa 65 % dari 60 siswa kelas II SMF Bina Farma Kota Madiun mengalami
kecemasan komunikasi pada kategori tinggi. Penelitian serupa yang
dilakukan oleh Rilin (2004, dalam Savitri dan Rakhmawati, 2007) juga
menyatakan bahwa 26% dari 86 siswa kelas 2 SMU Muhammadiyah 1 Klaten
mengalami kecemasan komunikasi interpersonal yang tinggi.
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Remaja dengan kecemasan komunikasi interpersonal cenderung raguragu dan tidak memiliki keberanian dalam mengungkapkan ide, gagasan,
pendapat, pikiran, bahkan perasaannya. Remaja yang mengalami kecemasan
komunikasi interpersonal juga cenderung menghindari komunikasi dengan
berbagai pihak, baik dengan teman sebayanya, guru, dosen, ataupun dengan
orang yang belum dikenal (communication avoidance). Hal ini sejalan dengan
pendapat Rakhmat (2009) yang menjelaskan bahwa seseorang yang
aprehensif dalam komunikasi cenderung menarik diri dari pergaulan,
berusaha sekecil mungkin berkomunikasi, dan hanya akan berbicara apabila
terdesak saja. Apabila kemudian ia terpaksa berkomunikasi, sering
pembicaraannya tidak relevan, sebab berbicara yang relevan tentu akan
mengundang reaksi orang lain dan ia akan dituntut berbicara lagi. Hal ini pun
dapat mengarahkan individu pada ketidakinginan untuk menjalin komunikasi
(unwillingness to communicate).
Masa remaja yang dikenal sebagai masa storm and stress
menunjukkan bahwa masa remaja merupakan masa yang penuh masalah dan
tekanan dalam kehidupan emosi dan perasaannya (Hall, 1904, dalam
Santrock, 2007). Pada masa yang dipenuhi dengan tekanan-tekanan ini,
kebutuhan akan komunikasi interpersonal menjadi semakin besar. Hal ini
disebabkan karena pada masa tersebut, remaja mengalami berbagai tekanan
dan ketegangan dalam diri mereka berupa kesulitan perasaan atau emosi,
kesulitan mengungkapkan masalah, kebingungan, kesedihan, kekecewaan,
dan keputusasaan. Remaja dengan kemampuan komunikasi interpersonal
yang baik akan dapat mengungkapkan masalah-masalah yang dihadapinya
sekaligus mampu mengungkapkan perasaan-perasaan dan emosi terkait
dengan masalah yang dihadapinya agar tidak menimbulkan konflik yang
lebih besar dan mendalam. Namun sebaliknya, remaja yang mengalami
gangguan komunikasi interpersonal, dalam hal ini kecemasan, akan merasa
sulit mengungkapkan pendapat atau perasaan yang ada dalam pikiran karena
khawatir pendapatnya tidak diterima orang lain, dengan demikian remaja
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tersebut akan merasa semakin tertekan. Kondisi individu yang tertekan ini
akan menyebabkan kondisi emosi yang tidak stabil.
Kebutuhan akan komunikasi interpersonal menjadi semakin besar
pula mengingat bahwa ketrampilan pengambilan keputusan pada masa remaja
masih terbatas. Hal ini sejalan dengan pandapat Santrock (1995, dalam
Desmita, 2007) yang mengemukakan bahwa dibandingkan dengan remaja
yang lebih tua, remaja yang lebih muda memiliki kemampuan yang kurang
dalam keterampilan pengambilan keputusan. Dalam hal pengambilan
keputusan, seorang remaja membutuhkan bimbingan orang dewasa dalam
suatu bentuk diskusi masalah agar dapat mengambil keputusan dengan tepat.
Dalam proses diskusi tersebut seorang remaja dapat mengkomunikasikan
pemikiran bahkan perasaan terkait dengan masalah yang dihadapi,
mendapatkan pandangan-pandangan baru dan alternatif-alternatif solusi yang
dapat digunakan untuk mengatasi masalah berikut dengan gambaran resiko
yang mungkin dihadapi terkait dengan alternatif solusi yang diambil.
Komunikasi interpersonal yang terjadi dalam proses diskusi ini akan menjadi
suatu media pengalaman bagi remaja untuk membangun kompetensi emosi,
kognisi, maupun sosial. Kompetensi inilah yang akan mengembangkan
ketrampilan interpersonal dalam diri remaja.
Mencermati hal di atas, dapat diketahui bahwa komunikasi
interpersonal memegang peranan penting dalam perkembangan remaja.
Sebagaimana pendapat Pikunas (1976, dalam Agustiani, 2009) yang
mengemukakan

bahwa

mengembangkan

ketrampilan

komunikasi

interpersonal dan membina relasi sosial merupakan salah satu tugas
perkembangan yang penting pada tahap pertengahan dan akhir masa remaja.
Apabila remaja mengalami gangguan dalam komunikasi interpersonal maka
hal ini dapat mengganggu perkembangan remaja.
Penelitian

mengenai

kecemasan

komunikasi

interpersonal

ini

dilaksanakan pada siswa kelas X SMA Al Islam 1 Surakarta karena beberapa
alasan diantaranya adalah berdasarkan interview yang telah dilakukan peneliti
kepada salah satu guru Bimbingan Konseling, didapatkan informasi bahwa
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SMA Al Islam 1 Surakarta belum pernah digunakan sebagai tempat penelitian
oleh peneliti sebelumnya mengenai kecemasan komunikasi interpersonal.
Selain itu, dapat diketahui pula bahwa beberapa siswa kelas X SMA Al Islam
1 Surakarta diduga mengalami kecemasan komunikasi interpersonal.
Berdasarkan beberapa alasan tersebut, peneliti memutuskan SMA Al Islam 1
Surakarta sebagai lokasi penelitian mengenai kecemasan komunikasi
interpersonal.
Salah satu faktor kepribadian yang terkait dengan kecemasan
komunikasi interpersonal adalah konsep diri. Konsep diri merupakan
pandangan atau penilaian individu tentang dirinya baik fisik, sosial maupun
psikologis yang dibangun dan diperoleh dari pengalaman dan interaksi
dengan orang lain, yang menjadi prinsip dan pegangan bagi individu
(Berzonsky, 1981; Brooks, dalam Rakhmat, 2009). Konsep diri bukanlah
suatu faktor bawaan, melainkan suatu proses yang terus berkembang di
sepanjang kehidupan manusia yang terbentuk dari pengalaman interpersonal
seseorang ketika berinteraksi dengan lingkungannya. Konsep diri inilah yang
akan mengarahkan perilaku seseorang.
Fitts (1971, dalam Agustiani, 2009) mengemukakan bahwa konsep
diri merupakan aspek penting dalam diri seseorang karena konsep diri
seseorang merupakan kerangka acuan (frame of reference) dalam berinteraksi
dengan lingkungan. Fitts juga menambahkan bahwa konsep diri berpengaruh
kuat terhadap tingkah laku seseorang. Dengan mengetahui konsep diri
seseorang, kita akan lebih mudah meramalkan dan memahami tingkah laku
orang tersebut. Apabila individu memandang dirinya sebagai seseorang yang
tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan suatu tugas maka
perilakunya akan menunjukkan ketidakmampuannya itu. Sebaliknya jika
seseorang memandang bahwa dirinya mampu melaksanakan tugas tertentu
maka ia mengarahkan perilakunya menuju keberhasilan.
Rakhmat

(2009)

berpendapat

bahwa

kesuksesan

komunikasi

interpersonal banyak tergantung pada kualitas konsep diri. Konsep diri
merupakan salah satu faktor penting dalam mengarahkan komunikasi
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interpersonal seseorang. Seseorang yang memiliki konsep diri negatif yang
tinggi pada umumnya mempunyai ciri-ciri peka terhadap kritik, penerimaan
diri negatif, pesimis terhadap kemampuannya dan harga dirinya rendah.
Lebih lanjut dijelaskan bahwa bila seseorang merasa rendah diri, ia akan
mengalami kesulitan untuk mengkomunikasikan gagasannya kepada orangorang yang dihormatinya, tidak mampu berbicara di hadapan umum, atau
ragu-ragu menuliskan pemikirannya dalam media massa. Sedangkan
seseorang yang memiliki konsep diri positif yang tinggi pada umumnya
mempunyai ciri-ciri penerimaan diri positif, optimis, dan tidak mudah cemas.
Individu

yang

demikian

tidak

akan

mengalami

kesulitan

dalam

mengkomunikasikan gagasannya.
Faktor kepribadian lain yang terkait dengan kecemasan komunikasi
interpersonal adalah asertivitas. Asertivitas merupakan kemampuan untuk
mengekspresikan perasaan dan keyakinan diri secara terbuka, langsung, jujur,
nyaman, dan dengan cara yang sesuai, tanpa melanggar hak-hak orang lain
(Lange dan Jakubowski, dalam Rakos, 1991; Alberti dan Emmons, 2002).
Asertivitas yang tinggi akan mengarahkan remaja menjadi individu yang
sehat mental, karena asertivitas akan membantu remaja untuk dapat dipahami
oleh lingkungan terkait dengan perubahan besar dalam perkembangannya dan
kebutuhan dalam diri remaja tersebut.
Salah satu bentuk perubahan besar yang menandai karakteristik
perkembangan remaja adalah adanya perubahan pada pola pemikiran remaja
menjadi idealis, logis, dan abstrak (Santrock, 2007). Menurut Mussen,
Congen, dan Kagan (dalam Desmita, 2007), masa remaja adalah suatu
periode kehidupan di mana kapasitas untuk memperoleh dan menggunakan
pengetahuan secara efisien mencapai puncaknya. Dengan kekuatan baru
dalam

penalaran

yang

dimilikinya

tersebut,

remaja

seringkali

mempertanyakan segala sesuatu sesuai logika dan sering melakukan
perdebatan mengenai topik-topik abstrak (Myers, 1996, dalam Desmita,
2007). Pada masa remaja ini, kebutuhan untuk didengar dan diakui menjadi
semakin besar. Namun di sisi lain, tuntutan lingkungan sosial yang besar
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terhadap diri remaja seringkali berbenturan dengan kebutuhan dalam diri
remaja tersebut. Konflik berupa benturan antara tuntutan lingkungan dengan
kebutuhan dalam diri remaja ini akan menimbulkan emosi-emosi negatif.
Remaja dengan asertivitas yang tinggi akan mampu mengungkapkan
kebutuhan-kebutuhan dalam dirinya sekaligus dapat mengekspresikan emosi
dan perasaannya melalui cara yang tepat sehingga lingkungan pun akan
memahaminya. Dengan demikian kecemasan pun dapat terhindarkan.
Sedangkan apabila remaja tidak bersikap asertif, memilih untuk diam tanpa
mengutarakan perasaan dan pikirannya pada orang lain, dan cenderung untuk
memenuhi tuntutan lingkungan dengan menekan kebutuhan dirinya maka
akan menimbulkan ketegangan

dan perasaan yang tidak nyaman akibat

menahan dan menyimpan sesuatu yang ingin diutarakan. Apabila konflik
berupa benturan antara tuntutan lingkungan dengan kebutuhan diri remaja ini
dibiarkan terus-menerus maka dimungkinkan akan mudah mendorong
timbulnya kecemasan dalam diri remaja.
Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa secara bersamasama konsep diri dan asertivitas terkait dengan kecemasan komunikasi
interpersonal pada remaja. Hal ini sejalan dengan pendapat Townend (1991)
yang menjelaskan bahwa asertivitas berkaitan dengan kepercayaan pada diri
sendiri, memiliki sikap positif terhadap diri sendiri dan orang lain, dan
berperilaku terhadap orang lain melalui sebuah cara yang jujur dan langsung.
Remaja yang memiliki konsep diri positif yang tinggi pada umumnya
mempunyai ciri-ciri penerimaan diri positif, optimis, dan tidak mudah cemas.
Individu tersebut memiliki penilaian yang positif mengenai dirinya, sehingga
individu merasa diterima dan menyatu dengan lingkungan sosialnya. Dengan
demikian remaja tidak akan mengalami kesulitan dalam mengkomunikasikan
gagasannya. Selanjutnya, dengan bersikap asertif, seorang remaja akan
mampu mengekspresikan pikiran dan perasaannya secara jujur dan terbuka
kepada orang lain, tanpa menimbulkan ketegangan dan perasaan yang tidak
nyaman akibat menahan dan menyimpan sesuatu yang ingin diutarakan.
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Dengan demikian remaja tidak mudah mengalami kecemasan komunikasi
interpersonal.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara konsep
diri dan asertivitas dengan kecemasan komunikasi interpersonal pada siswa
kelas X SMA Al Islam 1 Surakarta. Selain itu, untuk mengetahui ada atau
tidak adanya hubungan antara masing-masing variabel bebas dengan variabel
tergantung.
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara
teoritis maupun secara praktis yaitu berupa informasi bagi remaja, orangtua,
guru

serta

pihak

terkait

yang

turut

bertanggung

jawab

terhadap

perkembangan remaja dalam upaya memberikan perlakuan-perlakuan yang
tepat dalam rangka mengembangkan konsep diri dan asertivitas guna
menghindari kecemasan komunikasi interpersonal.

Dasar Teori
4. Kecemasan Komunikasi Interpersonal
Burgoon dan Ruffner (1977) menjelaskan kecemasan komunikasi
dengan istilah communication apprehension yaitu istilah yang tepat untuk
menggambarkan reaksi negatif dalam bentuk kecemasan yang dialami
seseorang dalam pengalaman komunikasinya, baik itu kecemasan
berbicara di muka umum maupun kecemasan komunikasi interpersonal.
Pendapat lain disampaikan oleh DeVito (1995) yang menyebut
kecemasan komunikasi dengan istilah communication apprehension yaitu
suatu keadaan takut atau cemas dalam interaksi komunikasi. Kecemasan
komunikasi ini terjadi karena seseorang mengembangkan perasaan negatif
dan memprediksikan hasil negatif pula dalam interaksi komunikasinya
dengan orang lain. DeVito juga membedakan antara trait apprehension
dengan state apprehension. Trait apprehension adalah kecemasan dalam
menghadapi berbagai situasi komunikasi. Sedangkan state apprehension
adalah kecemasan dalam menghadapi situasi komunikasi khusus,
misalnya wawancara kerja atau kecemasan yang timbul saat berbicara di
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depan umum. State apprehension ini merupakan kondisi yang umum
dialami oleh sebagian besar orang.
Daly dan McCroskey (1984, dalam Frantz, dkk., 2005) juga
mengemukakan kecemasan komunikasi interpersonal sebagai suatu
ketakutan atau kecemasan dalam komunikasi baik yang sedang
berlangsung atau akan berlangsung, yang terjadi antar individu atau
beberapa individu.
Burgoon dan Ruffner (1977) mengemukakan tiga aspek untuk
mengungkap kecemasan komunikasi, yaitu:
a. Unwillingness, yaitu ketidaksediaan untuk berkomunikasi yang
ditandai oleh kecemasan, introversi, dan rendahnya frekuensi
partisipasi dalam berbagai situasi komunikasi.
b. Avoiding, yaitu penghindaran dari partisipasi karena kecemasan dan
pengalaman komunikasi yang tidak menyenangkan, ditandai dengan
kurangnya penghargaan yang baik terhadap situasi komunikasi dan
kurangnya pengenalan situasi komunikasi yang mempengaruhi
intimasi dan empati.
c. Control, yaitu rendahnya pengendalian terhadap situasi komunikasi
yang terjadi karena faktor lingkungan dan ketidakmampuan
menyesuaikan diri dengan individu yang berbeda serta reaksi lawan
bicara.
Faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain diungkapkan oleh
Burgoon dan Ruffner (1977), DeVito (1995), dan Adler dan Rodman
(1985, dalam Apollo, 2007) yaitu kurangnya ketrampilan dan pengalaman
komunikasi (lack of communication skills and experience), tingkat
evaluasi (degree of evaluation), status yang lebih rendah (subordinate
status), tingkat penarikan perhatian (degree of conspicuousness), tingkat
ketidakpastian (degree of unpredictability), tingkat kesamaan (degree of
dissimilarity),

pengalaman

kesuksesan

dan

kegagalan,

penguatan

(reinforcement), dan modelling.
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5. Konsep Diri
Konsep diri merupakan pandangan atau penilaian seseorang
tentang dirinya baik fisik, sosial maupun psikologis yang dibangun dan
diperoleh dari pengalaman dan interaksi dengan orang lain (Brooks,
dalam Rakhmat, 2009).
Berzonsky (1981) mengemukakan bahwa konsep diri meliputi
keseluruhan konsep, asumsi, dan prinsip selama kehidupan dan menjadi
suatu pegangan bagi individu.
Fitts (1971, dalam Agustiani, 2009) juga mengemukakan bahwa
konsep diri merupakan aspek penting dalam diri seseorang karena konsep
diri seseorang merupakan kerangka acuan (frame of reference) dalam
berinteraksi dengan lingkungan. Lebih lanjut dijelaskan bahwa konsep
diri berpengaruh kuat terhadap tingkah laku seseorang.
Berzonsky (1981) menyebutkan empat aspek konsep diri, antara
lain:
a. Physical self
Diri fisik atau diri materi terdiri dari cara penilaian individu terhadap
segala sesuatu yang dimilikinya dan terlihat mata seperti tubuh, uang,
ataupun barang. Aspek utamanya adalah tubuh sebab gambaran tubuh
seseorang merupakan dasar di dalam mengkonseptualisasikan dirinya.
b. Social self
Diri sosial terdiri dari peranan-peranan sosial yang dimainkan individu
serta tentang penilaian individu terhadap kinerja peran tersebut.
Masing-masing peran melibatkan harapan-harapan sosial tentang
bagaimana mereka diharapkan berperilaku. Diri sosial melibatkan
pernyataan tentang efektivitas individu dalam memenuhi harapan
tersebut.
c. Moral self
Diri moral termasuk nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang memberikan
arti dan arahan bagi kehidupan individu.
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d. Psychological self
Diri psikologis meliputi pikiran, perasaan, dan sikap individu tentang
dirinya yang terkonseptualisasikan.
6. Asertivitas
Asertivitas meliputi tindakan mempertahankan hak-hak pribadi dan
mengekspresikan pikiran, perasaan dan keyakinan secara langsung, jujur
dan melalui cara yang sesuai yang tidak melanggar hak-hak orang lain
(Lange dan Jakubowski dalam Rakos, 1991).
Eisler dan Frederiksen (1980, dalam Rakos, 1991) mengemukakan
asertivitas adalah mengekspresikan suatu pendapat dan kehendak secara
langsung. Asertivitas berkaitan dengan kepercayaan pada diri sendiri,
memiliki sikap positif terhadap diri sendiri dan orang lain, dan
berperilaku terhadap orang lain melalui sebuah cara yang jujur dan
langsung (Townend, 1991).
Selanjutnya menurut Lazarus (1973, dalam Rakos, 1991) perilaku
asertif dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk berkata "tidak",
kemampuan

untuk

mengajukan

permintaan,

kemampuan

untuk

mengekspresikan perasaan positif dan negatif, kemampuan untuk
memulai, melanjutkan, dan mengakhiri percakapan umum.
Pendapat lain disampaikan oleh Alberti dan Emmons (2002) yang
menjelaskan bahwa perilaku yang asertif merupakan perilaku berani
menuntut hak-haknya tanpa mengalami ketakutan atau rasa bersalah serta
tanpa melanggar hak-hak orang lain. Berperilaku asertif berarti
memberikan respon yang relevan dan konsisten dengan tuntutan konteks
sosial tertentu.
Asertivitas meliputi tindakan terbaik dari diri seseorang dengan
mengekspresikan pikiran dan perasaan secara langsung dan jujur. Pada
dasarnya, asertivitas melibatkan tindakan mempertahankan hak pribadi
ketika orang lain melanggarnya (Weiten, dkk., 2009).
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Alberti dan Emmons (2002) menjelaskan enam aspek asertivitas,
yang meliputi:

a. Mempromosikan kesetaraan dalam hubungan manusia
Berarti menempatkan kedua belah pihak secara setara, memulihkan
keseimbangan kekuatan dengan cara memberikan kekuatan pribadi
serta menjadikannya mungkin bagi setiap orang untuk menang dan
tidak seorang pun yang merugi.
b. Bertindak menurut kepentingan sendiri
Mengacu pada kesanggupan untuk membuat keputusan sendiri, untuk
berinisiatif mengawali pembicaraan dan mengorganisir kegiatan,
untuk mempercayai penilaian diri sendiri, untuk menetapkan tujuan
dan berusaha meraihnya, untuk meminta bantuan dari orang lain, dan
untuk berpartisipasi dalam pergaulan.
c. Membela diri sendiri
Mencakup perilaku seperti berkata tidak, menentukan batas-batas bagi
waktu dan energi, menanggapi kritik atau hinaan atau amarah,
mengekspresikan atau membela sebuah pendapat.
d. Mengekspresikan perasaan dengan jujur dan nyaman
Berarti kesanggupan untuk kurang setuju, menunjukkan amarah,
memperlihatkan kasih sayang atau persahabatan, mengakui rasa takut
atau cemas, mengekspresikan persetujuan atau dukungan, bersikap
spontan tanpa rasa cemas yang menyakitkan.
e. Menerapkan hak-hak pribadi
Berhubungan dengan kesanggupan sebagai warga negara, sebagai
konsumen, sebagai anggota dari sebuah organisasi atau sekolah atau
kelompok kerja, sebagai partisipan dalam peristiwa umum untuk
mengekspresikan opini, untuk bekerja bagi perubahan, untuk
menanggapi pelanggaran dari hak seseorang atau hak orang lain.
f. Tidak menyangkali hak-hak orang lain
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Adalah mencapai ekspresi pribadi tanpa kritik tidak adil terhadap
orang lain, tanpa perilaku yang menyakitkan terhadap orang lain,
tanpa menjuluki, tanpa intimidasi, tanpa manipulasi, dan tanpa
mengendalikan orang lain.

Metode Penelitian
5. Variabel Penelitian
Variabel dalam penelitian ini adalah kecemasan komunikasi
interpersonal sebagai variabel tergantung serta konsep diri dan asertivitas
sebagai variabel bebas. Definisi operasional dari masing-masing variabel
tersebut adalah sebagai berikut:
d. Kecemasan Komunikasi Interpersonal
Kecemasan komunikasi interpersonal merupakan suatu keadaan
cemas, tegang, dan takut yang dialami seseorang dalam interaksi
komunikasi yang terjadi antar individu atau beberapa individu, yang
terjadi karena seseorang mengembangkan perasaan negatif dan
memprediksikan hasil negatif pula dalam interaksi komunikasinya.
e. Konsep Diri
Konsep diri adalah penilaian individu mengenai dirinya baik
fisik, sosial, moral maupun psikologis yang menjadi konsep, prinsip,
dan pegangan selama kehidupan serta mengarahkan perilaku individu.
f. Asertivitas
Asertivitas adalah adalah perilaku berani menuntut hak-haknya
tanpa mengalami ketakutan atau rasa bersalah serta tanpa melanggar
hak-hak orang lain. Berperilaku asertif berarti memberikan respon
yang relevan dan konsisten dengan tuntutan konteks sosial tertentu.
6. Subjek Penelitian
Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas X SMA Al Islam
1 Surakarta yang terdiri atas 336 siswa, yang terbagi dalam 9 kelas.
Penelitian ini menggunakan dua kelas yang terdiri atas 63 siswa untuk
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pelaksanaan uji coba dan tiga kelas yang terdiri atas 100 siswa digunakan
untuk pelaksanaan penelitian. Teknik pengambilan sampel penelitian
dilakukan secara random dengan teknik cluster random sampling. Uji
coba dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 13 November 2011 pada
siswa kelas X6 dan X9. Sedangkan pengumpulan data penelitian
dilakukan pada tanggal 21 November 2011 dan 22 November 2011 pada
siswa kelas X4, X5, X7.
7. Alat Ukur
Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas tiga
skala yaitu skala kecemasan komunikasi interpersonal, skala konsep diri,
dan skala asertivitas. Skala dalam penelitian ini merupakan skala model
Likert, terdiri atas pernyataan-pernyataan dengan menggunakan empat
pilihan jawaban, yaitu sangat sesuai (SS), sesuai (S), tidak sesuai (TS),
dan sangat tidak sesuai (STS). Penilaian aitem favourable bergerak dari
skor 4 (sangat sesuai), 3 (sesuai), 2 (tidak sesuai), 1 (sangat tidak sesuai),
sedangkan penilaian aitem unfavourable bergerak dari skor 1 (sangat
sesuai), 2 (sesuai), 3 (tidak sesuai), 4 (sangat tidak sesuai).
Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan teknik Bivariate
Pearson atau sering disebut sebagai korelasi Product Moment Pearson,
sedangkan uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan formula
Alpha Cronbach, yang akan diolah menggunakan program Statistical
Product and Service Solution (SPSS) versi 16. 00 for windows.
Skala kecemasan komunikasi interpersonal terdiri atas 40 aitem
valid dengan koefisien reliabilitas 0,867. Skala konsep diri terdiri atas 43
aitem valid dengan koefisien reliabilitas 0,903. Skala asertivitas terdiri
atas 39 aitem valid dengan koefisien reliabilitas 0,822.
8. Teknik Analisis Data
Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi berganda untuk
melakukan pengujian dan pembuktikan secara statistik hubungan antara
konsep diri dan asertivitas secara bersama-sama dengan kecemasan
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komunikasi interpersonal, serta menggunakan uji korelasi parsial untuk
mengetahui hubungan tiap-tiap variabel independen (konsep diri dan
asertivitas) dengan kecemasan komunikasi interpersonal. Perhitungan
analisis data dilakukan dengan bantuan komputer menggunakan program
Statistical Product and Service Solution (SPSS) versi 16.00 for windows.

Hasil Penelitian
3. Hasil Uji Asumsi Dasar
f. Uji Normalitas
Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji One Sample
Kolmogorov-Smirnov dengan taraf signifikansi 0,05. Data dinyatakan
berdistribusi normal jika nilai signifikansi lebih besar 5% atau
0,05.Berdasarkan

hasil di

atas,

dapat dilihat

pada

kolom

Kolmogorov-Smirnov dan dapat diketahui bahwa nilai signifikansi
kecemasan komunikasi interpersonal sebesar 0,139
signifikansi konsep diri sebesar 0,200
asertivitas sebesar 0,200

0,05 ; nilai

0,05 ; serta nilai signifikansi

0,05. Karena nilai signifikansi untuk

seluruh variabel lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa
data pada variabel kecemasan komunikasi interpersonal, konsep diri,
dan asertivitas berdistribusi normal.
g. Uji Linearitas
Uji linearitas dalam penelitian ini menggunakan Test for Linearity
dengan taraf signifikansi 0,05. Dua variabel dikatakan mempunyai
hubungan yang linear bila nilai signifikansi (Linearity) kurang dari
0,05 (Priyatno, 2008). Hasil uji linearitas menunjukkan bahwa
hubungan antara konsep diri dengan kecemasan komunikasi
interpersonal serta hubungan antara asertivitas dengan kecemasan
komunikasi interpersonal menghasilkan nilai signifikansi pada
Linearity sebesar 0,000. Karena nilai signifikansi yang dihasilkan
kurang dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa hubungan antara
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variabel bebas dengan variabel tergantung terdapat hubungan yang
linear.

4. Hasil Uji Asumsi Klasik
a. Uji Multikolinearitas
Uji multikolinearitas dilakukan dengan melihat nilai Variance
inflation factor (VIF) pada model regresi. Pada umumnya, apabila
nilai VIF lebih besar dari 5, maka suatu variabel bebas mempunyai
persoalan multikolinearitas dengan variabel bebas yang lain (Priyatno,
2008). Berdasarkan hasil uji multikolinearitas dapat diketahui bahwa
nilai variance inflation factor (VIF) kedua variabel bebas, yaitu
konsep diri dan asertivitas adalah 1,801. Hal tersebut menunjukkan
bahwa

antarvariabel

independen

tidak

terdapat

persoalan

multikolinearitas, karena nilai VIF yang didapat kurang dari 5.
b. Uji Heteroskedastisitas
Metode pengujian

untuk uji heteroskedastisitas pada penelitian ini

menggunakan uji Park dan melihat titik-titik pada pola scatterplots.
Priyatno (2008) menjelaskan bahwa Uji Park yaitu meregresikan nilai
residual (Lnei2) dengan masing-masing variabel independen (LnX1
dan LnX2). Hasil penghitungan menunjukkan bahwa nilai t hitung
adalah -0,275 dan -0,460. Nilai t tabel dapat dicari dengan df = n – 2
atau df = 100 – 2 = 98 pada pengujian dua ekor (signifikansi 0,025),
didapat nilai tabel sebesar 1,984467. Karena t hitung (-0,275 dan 0,460) berada pada –t tabel
-0,275 dan -0,460

t hitung

t tabel, sehingga -1,984467

1,984467 maka Ho diterima, artinya

pengujian antara Lnei2 dengan LnX1 dan Lnei2 dengan LnX2 tidak
ada gejala heteroskedastisitas.
c. Uji Autokorelasi
Pengujian autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan uji DW
(Durbin-Watson). Secara umum, panduan mengenai angka DurbinWatson (D-W) untuk mendeteksi autokorelasi dapat diambil patokan
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yaitu apabila nilai D-W di antara -2 sampai +2 berarti tidak terdapat
autokorelasi (Santoso, 2000). Hasil penghitungan menunjukkan
bahwa nilai DW sebesar 1,695. Hasil tersebut menjelaskan bahwa
tidak terdapat masalah autokorelasi dalam penelitian ini, karena nilai
D-W sebesar 1,695 berada di antara -2 sampai +2.
5. Hasil Uji Hipotesis
Hasil uji hipotesis menunjukkan nilai p-value (pada kolom Sig.)
sebesar 0,000
sebesar 76,071

dari nilai taraf signifikansi 0,05 sedangkan nilai F hitung
dari nilai F tabel sebesar 3,090187. Hal ini berarti

bahwa hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini dapat diterima, yaitu
terdapat hubungan yang signifikan antara konsep diri dan asertivitas
dengan kecemasan komunikasi interpersonal.
Nilai koefisien korelasi ganda (R) yang dihasilkan sebesar 0,781
menunjukkan bahwa terjadi hubungan yang kuat antara konsep diri dan
asertivitas

dengan

kecemasan

komunikasi

interpersonal.

Hasil

penghitungan tersebut juga menunjukkan nilai koefisien determinasi (R2).
Nilai ini digunakan untuk mengetahui persentase sumbangan pengaruh
variabel independen (X1 dan X2) secara serentak terhadap variabel
dependen (Y). Nilai R2 (R Square) sebesar 0,611 atau 61,1%, yang berarti
bahwa persentase sumbangan pengaruh variabel independen yakni konsep
diri dan asertivitas terhadap variabel dependen yakni kecemasan
komunikasi interpersonal sebesar 61,1%. Sisanya sebesar 38,9%
dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam
penelitian ini.
Nilai korelasi parsial antara konsep diri dengan kecemasan
komunikasi interpersonal (rx1y) dimana variabel asertivitas dikendalikan
adalah sebesar -0,240 menunjukkan hubungan yang rendah antara antara
konsep diri dengan kecemasan komunikasi interpersonal. Arah hubungan
yang terjadi adalah negatif, karena nilai r negatif, artinya semakin tinggi
konsep diri maka akan semakin rendah kecemasan komunikasi
interpersonal.
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Sedangkan nilai korelasi parsial antara asertivitas dengan
kecemasan komunikasi interpersonal (rx2y) dimana variabel konsep diri
dikendalikan adalah sebesar -0,600 menunjukkan hubungan yang kuat
antara asertivitas dengan kecemasan komunikasi interpersonal. Arah
hubungan yang terjadi adalah negatif, karena nilai r negatif, artinya
semakin tinggi asertivitas maka akan semakin rendah kecemasan
komunikasi interpersonal.

Pembahasan
Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa hipotesis pertama yang
diajukan dalam penelitian ini dapat diterima, yaitu terdapat hubungan yang
signifikan antara konsep diri dan asertivitas dengan kecemasan komunikasi
interpersonal pada siswa kelas X SMA Al Islam 1 Surakarta. Hal tersebut
didasarkan atas hasil output

program

Statistical

Product and Service

Solution (SPSS) versi 16.00 for windows dengan menggunakan penghitungan
analisis regresi linier berganda, yakni nilai p-value sebesar 0,000
taraf signifikansi 0,05 sedangkan nilai F hitung sebesar 76,071

nilai
F tabel

sebesar 3,090187 serta nilai koefisien korelasi ganda (R) yang dihasilkan
sebesar 0,781 menunjukkan bahwa terjadi hubungan signifikan yang kuat
antara

konsep

diri

dan

asertivitas

dengan

kecemasan

komunikasi

interpersonal.
Konsep diri dan asertivitas secara bersama-sama mempunyai
hubungan yang signifikan dengan kecemasan komunikasi interpersonal.
Individu dengan konsep diri yang tinggi disertai dengan asertivitas yang
tinggi pula akan memiliki penilaian yang positif mengenai dirinya sehingga ia
akan merasa menyatu dan diterima oleh lingkungan sosialnya, remaja akan
dapat mengekspresikan pikiran bahkan perasaan secara lebih jujur dan
nyaman sehingga lingkungan dapat memahami kondisi diri remaja. Dengan
demikian dapat mengarahkan remaja menjadi individu yang sehat mental
terhindar dari kecemasan.
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Hal ini sejalan dengan pendapat Townend (1991) yang menjelaskan
bahwa asertivitas berkaitan dengan kepercayaan pada diri sendiri, memiliki
sikap positif terhadap diri sendiri dan orang lain, dan berperilaku terhadap
orang lain melalui sebuah cara yang jujur dan langsung. Fitts (dalam Snavely,
1976); Setiono Pramadi (2005) juga menyebutkan bahwa konsep diri dan
asertivitas merupakan elemen penting dalam komunikasi interpersonal.
Asertivitas yang tinggi membuat seseorang menjadi lebih berani untuk
berkomunikasi dan berbicara di hadapan orang lain serta lebih saling
mengenal dan berkumpul bersama orang lain.
Pendapat ini didukung pula oleh penelitian Knutson dan Lashbrook,
1976; Merrill, 1974 (dalam McCroskey, 1977) yang menyebutkan bahwa
seseorang dengan kecemasan komunikasi yang tinggi memiliki asertivitas dan
responsivitas yang rendah. Sebaliknya seseorang dengan kecemasan
komunikasi yang rendah memiliki asertivitas dan responsivitas yang tinggi.
Nilai korelasi parsial antara konsep diri dengan kecemasan
komunikasi interpersonal (rx1y) adalah sebesar -0,240 dengan p-value < 0,05
menunjukkan hubungan signifikan yang rendah antara konsep diri dengan
kecemasan komunikasi interpersonal. Arah hubungan yang terjadi adalah
negatif, karena nilai r negatif, artinya semakin tinggi konsep diri maka akan
semakin rendah kecemasan komunikasi interpersonal. Sebaliknya semakin
rendah

konsep

diri

maka

semakin

tinggi

kecemasan

komunikasi

interpersonal. Sedangkan nilai korelasi parsial antara asertivitas dengan
kecemasan komunikasi interpersonal (rx2y) sebesar -0,600 dengan p-value <
0,05. Nilai tersebut menunjukan adanya hubungan negatif signifikan yang
kuat antara asertivitas dengan kecemasan komunikasi interpersonal. Semakin
tinggi asertivitas maka semakin rendah kecemasan komunikasi interpersonal
pada remaja, begitu juga sebaliknya semakin rendah asertivitas maka semakin
tinggi kecemasan komunikasi interpersonal.
Dari hasil uji korelasi parsial di atas dapat dilihat bahwa dibandingkan
dengan konsep diri, asertivitas memiliki korelasi yang lebih tinggi dengan
kecemasan komunikasi interpersonal. Hal ini dapat dijelaskan bahwa pada
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masa remaja, individu seringkali menghadapi benturan antara tuntutan diri
dan tuntutan lingkungan. Konflik berupa benturan antara tuntutan lingkungan
dengan kebutuhan dalam diri remaja ini akan menimbulkan emosi-emosi
negatif. Dengan asertivitas yang rendah, remaja akan mengalami kesulitan
mengutarakan perasaan dan pikirannya pada orang lain, dan cenderung untuk
memenuhi tuntutan lingkungan dengan menekan kebutuhan dirinya. Hal ini
tentunya akan menimbulkan konflik dalam diri remaja. Apabila konflik
berupa benturan antara tuntutan lingkungan dengan kebutuhan diri remaja ini
dibiarkan terus-menerus maka akan mudah mendorong timbulnya kecemasan
dalam diri remaja. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa seseorang
dengan asertivitas yang rendah akan memiliki kecemasan komunikasi
interpersonal yang tinggi, dan sebaliknya.
Sedangkan terkait dengan konsep diri, dapat dijelaskan bahwa remaja
memiliki karakteristik khas yaitu adanya egosentrisme dalam diri remaja
yang selalu ingin nampak baik di hadapan orang lain. Santrock (2003)
menjelaskan bahwa remaja memiliki mekanisme untuk melindungi dan
mengembangkan dirinya. Harter (1990, dalam Santrock, 2003) juga
menyebutkan bahwa mekanisme untuk mempertahankan diri sendiri (selfprotective) merupakan bagian dari pemahaman diri remaja. Dalam
melindungi diri, remaja cenderung menolak akan adanya karakteristik negatif
dalam diri mereka. Kecenderungan tersebut untuk menggambarkan diri
mereka dengan cara yang idealistik. Hal ini sejalan dengan pandangan King
(dalam Sobur, 2003) yang mengemukakan enam macam gambaran tentang
cara seseorang mengembangkan konsep diri. Salah satunya adalah konsep
“Me as I think I ought to be”. Ini adalah gambaran ego ideal tentang apa yang
seharusnya dilakukan oleh seseorang. Dengan demikian belum tentu
seseorang dengan konsep diri yang rendah akan memiliki tingkat kecemasan
komunikasi interpersonal yang tinggi.
Nilai R Square sebesar 0,611 menunjukkan bahwa sumbangan
pengaruh dari konsep diri dan asertivitas secara bersama-sama terhadap
kecemasan komunikasi interpersonal pada siswa kelas X SMA Al Islam 1
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Surakarta yaitu sebesar 61,1%. Sedangkan sisanya sebesar 38,9% dipengaruhi
atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini
seperti kontrol diri, harga diri, ketrampilan atau pengalaman komunikasi yang
dimiliki individu, ataupun tingkat evaluasi yang diberikan orang lain. Nilai R
Square yang didapat juga merupakan hasil penjumlahan dari sumbangan
efektif kedua variabel bebas. Sumbangan efektif dari konsep diri terhadap
kecemasan komunikasi interpersonal sebesar 12,94% sedangkan sumbangan
efektif dari asertivitas terhadap kecemasan komunikasi sebesar 48,13%.
Terlihat bahwa asertivitas memberikan pengaruh yang lebih besar daripada
pengaruh yang diberikan konsep diri terhadap kecemasan komunikasi
interpersonal.
Berdasarkan

hasil

kategorisasi

skala

kecemasan

komunikasi

interpersonal, diketahui bahwa skor kecemasan komunikasi interpersonal
subjek penelitian berada pada kategori sedang dengan persentase 87%, yaitu
sebanyak 87 siswa. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tingkat
kecemasan komunikasi interpersonal siswa kelas X SMA Al Islam 1
Surakarta berada pada kategori sedang.
Adapun berdasarkan hasil kategorisasi konsep diri, secara umum
konsep diri subjek berada pada kategori sedang. Hal ini bisa dilihat dari skor
konsep diri dalam penelitian ini bahwa sekitar 56% yaitu sebanyak 56 siswa
memiliki tingkat konsep diri yang sedang. Hal ini kemungkinan disebabkan
karena subjek sedang berada dalam masa peralihan dari masa kanak-kanak ke
masa dewasa. Kondisi demikian membawa konsekuensi mengenai perlakuan
orang tua terhadap remaja, yaitu orang tua belum secara sepenuhnya
memperlakukan remaja sebagai orang dewasa dan terkadang masih
memperlakukan remaja sebagai anak-anak. Sebagaimana yang diungkapkan
oleh Zebua dan Nurdjayadi (2001) bahwa seorang remaja yang diperlakukan
dengan tidak selalu dianggap sebagai anak-anak akan lebih cepat matang dan
akan mengembangkan konsep diri positif yang tinggi.
Berdasarkan hasil kategorisasi tingkat asertivitas, diketahui bahwa
subjek penelitian memiliki tingkat asertivitas pada kategori sedang dengan
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persentase sebesar 59%, yaitu sebanyak 59 siswa. Hal ini dimungkinkan
karena kurangnya inisiatif dari remaja untuk bersikap asertif. Inisiatif yang
kurang tinggi ini kemungkinan disebabkan oleh pola asuh orang tua ataupun
pola pendidikan sekolah yang relatif ketat. Meskipun sekolah tetap membuka
peluang kepada remaja untuk berinisiatif, namun remaja memiliki pandangan
tersendiri yang kurang positif mengenai kultur pendidikan yang ditetapkan
sekolah. Demikian pula halnya dengan pandangan remaja mengenai pola
pengasuhan yang diterapkan orang tua. Pandangan ini disebabkan oleh
penilaian internal remaja terhadap diri mereka sebagai anak yang harus
menuruti aturan dan batasan-batasan yang ditetapkan orang tua ataupun guru,
sehingga remaja cenderung takut memiliki inisiatif untuk bersikap asertif.
Secara umum, hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan
signifikan yang kuat antara konsep diri dan asertivitas dengan kecemasan
komunikasi interpersonal pada siswa kelas X SMA Al Islam 1 Surakarta.
Penelitian ini memiliki beberapa kelebihan diantaranya adalah hipotesis
dalam penelitian ini terbukti serta reliabilitas skala yang digunakan dalam
penelitian ini termasuk dalam kategori baik sehingga dianggap cukup handal
untuk digunakan sebagai alat ukur suatu penelitian. Di samping itu, penelitian
ini pun memiliki kelemahan dan keterbatasan, antara lain hanya dapat
digeneralisasikan secara terbatas pada populasi penelitian saja. Sehingga
untuk penerapan penelitian bagi populasi yang lebih luas dengan karakteristik
yang berbeda memerlukan penelitian lebih lanjut dengan menambah variabelvariabel lain yang belum disertakan dalam penelitian ini dengan perbaikan
alat ukur, prosedur, serta memperluas ruang lingkup penelitian. Sehingga
diharapkan penelitian selanjutnya dapat menemukan hasil yang lebih
komprehensif.

Penutup
3. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka dapat diambil
kesimpulan bahwa terdapat hubungan signifikan yang kuat antara konsep
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diri dan asertivitas dengan kecemasan komunikasi interpersonal pada
siswa kelas X SMA Al Islam 1 Surakarta. Secara parsial terdapat
hubungan negatif signifikan yang rendah antara konsep diri dengan
kecemasan komunikasi interpersonal. Secara parsial pula terdapat
hubungan negatif signifikan yang kuat antara asertivitas dengan
kecemasan komunikasi interpersonal. Sumbangan relatif konsep diri
terhadap kecemasan komunikasi interpersonal sebesar 21,19% dan
sumbangan

relatif

asertivitas

terhadap

kecemasan

komunikasi

interpersonal sebesar 78,81%. Sedangkan sumbangan efektif konsep diri
terhadap kecemasan komunikasi interpersonal sebesar 12,94% dan
sumbangan

efektif

asertivitas

terhadap

kecemasan

komunikasi

interpersonal sebesar 48,13%. Sehingga total sumbangan efektif konsep
diri dan asertivitas terhadap kecemasan komunikasi interpersonal adalah
61,1%. Tingkat kecemasan komunikasi interpersonal, konsep diri, dan
asertivitas pada subjek penelitian termasuk dalam kategori sedang.
4. Saran
Berdasarkan hasil penelitian

yang diperoleh, maka dapat

dikemukakan saran sebagai berikut:
a. Bagi siswa
Bagi siswa dengan konsep diri dan asertivitas dalam tingkat
sedang diharapkan dapat mengembangkan konsep diri dan asertivitas
dalam

rangka

menurunkan

tingkat

kecemasan

komunikasi

interpersonal. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara membangun
komunikasi aktif dengan orang tua mengenai masalah-masalah yang
dihadapi, kesulitan perasaan atau emosi, kebingungan, ataupun
kekecewaan

sebagai

upaya

untuk

melatih

kemampuan

mengungkapkan perasaan serta masalah kepada orang lain. Sedangkan
bagi siswa dengan konsep diri dan asertivitas yang tinggi diharapkan
dapat mempertahankannya.
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b. Bagi orang tua
Orang tua diharapkan dapat memberikan perlakuan-perlakuan
yang sesuai dalam rangka membangun konsep diri dan asertivitas
remaja

sehingga

dapat

menghindari

kecemasan

komunikasi

interpersonal remaja. Hal ini dapat dilakukan dengan cara membangun
komunikasi aktif dalam suatu bentuk diskusi agar remaja dapat
mengkomunikasikan pemikiran bahkan perasaan terkait dengan
masalah-masalah dan kesulitan yang dialami pada masa remaja, serta
mendapatkan pandangan-pandangan baru dan alternatif solusi yang
dapat digunakan untuk mengatasi masalah.
c. Bagi guru dan sekolah serta pihak-pihak terkait yang turut
bertanggung jawab terhadap permasalahan remaja
Bagi guru serta pihak-pihak terkait yang turut bertanggung
jawab terhadap permasalahan remaja diharapkan dapat membantu
remaja dengan tingkat konsep diri, asertivitas, dan kecemasan
komunikasi dalam kategori sedang untuk dapat mengembangkan
konsep diri dan asertivitas serta memberikan perlakuan-perlakuan
yang sesuai sebagai upaya menghindari atau menurunkan kecemasan
komunikasi interpersonal remaja, yaitu dengan cara memberikan
peluang kepada siswa untuk mengungkapkan masalah-masalah dan
tekanan dalam diri berikut dengan perasaan remaja terkait dengan
masalah yang dihadapi serta mendiskusikan alternatif solusi terbaik
yang dapat diambil.
d. Bagi peneliti lain
Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk mengadakan
penelitian dengan tema yang sama, diharapkan untuk lebih
memperluas ruang lingkup, misalnya dengan memperluas populasi
atau menambah variabel-variabel lain, seperti kontrol diri, harga diri,
ketrampilan atau pengalaman komunikasi yang dimiliki individu,
ataupun tingkat evaluasi yang diberikan oleh orang lain. Dengan
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demikian, hasil yang didapat lebih bervariasi sehingga kesimpulan
yang diperoleh lebih komprehensif.
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