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ABSTRAK 

Masa remaja merupakan masa dimana seseorang sedang melewati proses dalam berkembang. 

Potensi yang ada dalam diri remaja hanya mungkin berkembang bila ia hidup dan belajar ditengah-

tengah manusia. Maka remaja membutuhkan komunikasi untuk bisa berinteraksi dengan 

lingkungan sekitarnya. Komunikasi akan berjalan apabila remaja tersebut memiliki rasa percaya diri 

yang tinggi. Akan tetapi kenyataanya menurut data siswa siswi SMP Negeri 6 Semarang 

menunjukkan bahwa 4,19% siswa masih merasa malu jika bergaul dengan teman yang beda jenis 

kelamin. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan kuntitatif dengan metode ex post facto. Jumlah 

populasi yang digunakan adalah 93 siswa dari 3 kelas yaitu: VII B, VII C, VII D. Instrument yang 

digunakan penelitian ini adalah skala percaya diri dan skala komunikasi interpersonal peserta didik. 

Berdasarkan analisis realibilitas dengan menggunakan rumus Alpha Cronbach diperoleh dari skala 

percaya diri sebesar 0,914, skala komunikasi interpersonal sebesar 0,909. Angka tersebut 

kemudian di konsultasikan dengan rtabel product moment untuk N=30, dengan taraf signifikan 5% 

sebesar 0,361. Nilai koefisien determinasi R2 yang di hasilkan sebesar 0,123 yang berarti bahwa 

sebesar 12,3% komunikasi interpersonal dipengaruhi oleh percaya diri, sedangkan sisanya 87,7% 

dapat dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.Sebaiknya Guru BK memberikan layanan 

bimbingan konseling kepada siswa sesuai dengan kebutuhan siswa.  

Kata Kunci: Percaya Diri, Komunikasi Interpersonal 

ABSTRACT 

Adolescence is a time when one is going through the process of developing. The potential in a 

teenager may only develop if he lives and learns in the midst of man. Then teenagers need 

communication to be able to interact with the surrounding environment. Communication will run if 

the teenager has high confidence. However, according to the data of students of SMP Negeri 6 

Semarang, 4.19% of students still feel ashamed when hanging out with friends of different genders. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan kuntitatif dengan metode ex post facto. The total 

population used is 93 students from 3 classes, namely: VII B, VII C, VII D. Instrument used by this 

study is the confidence scale and the scale of interpersonal communication of learners. Based on 

the reliability analysis using the Alpha Cronbach formula obtained from a confidence scale of 0.914, 

the interpersonal communication scale of 0.909. The figure is then consulted with rtabel product 

moment for N=30, with a significant level of 5% of 0.361. The coefficient of R2 determination 

resulted in 0.123 which means that 12.3% of interpersonal communication is influenced by 

confidence, while the remaining 87.7% can be influenced by other variables that are not studied. It 

is recommended that BK Teachers provide counseling guidance services to students according to 

the needs of students.  

Keywords: Confidence, Interpersonal Communication 
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PENDAHULUAN 

Manusia adalah makhluk sosial yang senantiasa saling membutuhkan antara satu 

dengan yang lainnya. Artinya manusia membutuhkan orang lain dan lingkungan sosialnya 

sebagai sarana untuk bersosialisasi. Bersosialisasi berarti membutuhkan lingkungan sosial 

sebagai salah satu habitatnya artinya setiap manusia membutuhkan satu sama lain untuk 

bersosialisasi dan berinteraksi, sebagai makhluk sosial yang saling berhubungan dan 

keterkaitannya dengan lingkungan serta tempat tinggalnya. Melalui komunikasi manusia 

dapat menyampaikan pesan kepada orang lain, sehingga dapat berhubungan dan 

berinteraksi satu sama lain dengan melakukan komunikasi tersebut. Komunikasi merupakan 

kebutuhan manusia yang sangat penting, karena merupakan satu-satunya cara bagi 

manusia untuk bisa mengenal dirinya dan dunia diluar dirinya menurut Taylor dkk (dalam 

Siska, 2003: 67). Komunikasi interpersonal adalah interaksi tatap muka antar dua atau 

beberapa orang, dimana pengirim dapat menyampaikan pesan secara langsung dan 

penerima pesan dapat menerima dan menanggapi secara langsung pula. (M. Hardjana, 

2003: 85). Dalam berkomunikasi antar pribadi kepercayaan diri sangat dibutuhkan, karena 

pengakuan dan penghargaan dalam berkomunikasi akan kita miliki, jika kita memiliki 

kepercayaan diri. Setiap individu yang percaya diri biasanya selalu bersikap optimis dan 

yakin akan kemampuannya dalam melakukan sesuatu termasuk dalam hal berinteraksi 

dengan berkomunikasi menurut Bandura (dalam Siska, 2003: 68). 

Lauster (dalam M. Nur Ghufron & Rini Risnawita S, 2017: 34) mendifinisikan 

kepercayaan diri diperoleh dari pengalaman hidup. Kepercayaan diri merupakan salah satu 

aspek kepribadian yang berupa keyakinan akan kemampuan diri seseorang sehingga tidak 

terpengaruh oleh orang lain dan dapat bertindak sesuai kehendak, gembira, optimis, cukup 

toleran, dan bertanggung jawab.Berdasarkan analisis hasil AKPD (Angket Kebutuhan Peserta 

Didik) yang telah disebar ke siswa pada tanggal 21 November 2019, diketahui bahwa cukup 

banyak siswa yang mengalami masalah yang berkaitan dengan percaya diri diantaranya 

yaitu: saya merasa malu jika bergaul dengan teman yang beda jenis kelamin dengan 

prosentase 4,19% (79 siswa). Berdasarkan permasalahan diatas menunjukan bahwa adanya 

rasa percaya diri yang rendah apakah mempengaruhi komunikasi interpesonal antar siswa. 

Maka peneliti tertarik untuk mengetahui apakah ada “Hubungan Antara Percaya Diri dengan 

Komunikasi Interpersonal pada siswa kelas VII SMP Negeri 6 Semarang” 

METODE 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan kuantitatif dengan metode ex post facto. 

Teknik pengumpulan data yaitu dengan cara membagi skala, kemudian menyusun 

pernyataan psikologi. Teknik pengambilan sampel menggunakan sampling jenuh yaitu 

semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Untuk keperluan penelitian yang 

digunakan sebagai populasi adalah kelas kelas VII A, VII B, VII C, VII D. Dengan jumlah 

keseluruhan 123 siswa. Dari 4 kelas tersebut dipilih salah satu kelas tryout skala psikologis. 

Adapun kelas yang digunakan sebagai tryout adalah kelas VII A yang berjumlah 30 siswa. 

Sehingga populasi dalam penelitian ini terdiri dari 3 kelas yaitu dengan jumlah 93 siswa yang 

terdiri dari kelas VII B 31 siswa, kelas VII C 32 siswa dan kelas VII D 30 siswa. Berdasarkan 

jumlah populasi sebesar 123 siswa, maka dalam penelitian ini mengambil sampel 1 kelas 

untuk try out. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik sampling jenuh 

karena populasi yang relatif kecil. Instrumen yang digunakan oleh peneliti adalah skala 
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likers. Analisis butir untuk mengetahui valid tidaknya butir item dalam instrument percaya 

diri dengan cara skor yang ada dalam butir soal dikorelasikan pada table harga R product 

moment, dengan taraf signifikasi 5% dengan jumlah siswa N = 30 taraf signifikansi 5% (R 

tabel = 0,361). Berdasarkan hasil uji coba instrumen atau try out skala percaya diri yang 

telah dilakukan pada 30 siswa SMP N 6 Semarang, terdapat 5 butir pernyataan yang tidak 

valid dengan nomor 9, 14, 26, 27 dan 30. Sedangkan pernyataan yang valid terdapat 25 

butir yaitu pada nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 

23, 24, 25, 28, 29. Analisis butir untuk mengetahui valid tidaknya butir item dalam 

instrument komunikasi interpersonal dengan cara skor yang ada dalam butir soal 

dikorelasikan pada table harga R product moment, dengan taraf signifikasi 5% dengan 

jumlah siswa N = 30 taraf signifikansi 5% (Rtabel = 0,361). Berdasarkan hasil uji coba 

instrumen atau try out skala percaya diri yang telah dilakukan pada 30 siswa SMP N 6 

Semarang, terdapat 6 butir pernyataan yang tidak valid dengan nomor 2, 20, 24, 26, 28, 

dan 29. Sedangkan pernyataan yang valid terdapat 24 butir yaitu pada nomor 1, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 27, 30. Item atau pernyataan 

skala percaya diri dan komunikasi interpersonal yang dinyatakan valid selanjutnya diuji 

realibilitasnya. Hasil uji reliabilitas yaitu sebagai berikut:  

Hasil uji realibilitas instrumen 

Variebel Cronbach Alpha r tabel Keterangan 

Percaya Diri 0,914 0,361 Reliabel 

Komunikasi Interpersonal 0,909 0,361 Reliabel 

 

Dalam menguji dan mengembangkan penelitian ini, peneliti membuat sebuah 

instrument berupa skala psikologi, yaitu skala percaya diri dan skala komunikasi 

interpersonal. Skala yang telah dikembangkan diberikan kepada sampel penelitian untuk diisi 

melalui google form. 

Uji Normalitas  

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah populasi data berdistribusi 

normal atau tidak. Kaidah signifikansi yang digunakan adalah p > 0,05% maka sebaran skor 

sunjek pada populasi sebaran dikatakan normal dan sebaliknya jika p < 0,05 maka sebaran 

dikatakan tidak normal. Uji normalitas data dengan SPSS 16 terdapat pada tabel berikut: 

Tabel Uji Normalitas dengan Kolmogorof-Smirnov 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

93 93

78.68 79.25

6.932 6.976

.083 .084

.083 .084

-.083 -.056

.805 .810

.537 .527

N

Mean

Std. Deviation

Normal Parametersa,b

Absolute

Positive

Negative

Most Extreme

Differences

Kolmogorov-Smirnov Z

Asymp. Sig. (2-tailed)

Komunikasi

Interpersonal

(Y)

Percaya

Diri (X)

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 
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Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa nilai signifikansi pada variabel percaya diri 

sebesar 0,527 dan pada nilai signifikansi variabel komunikasi interpersonal siswa sebesar 

0,537. Nilai signifikansi dari kedua variabel tersebut memiliki nilai lebih dari 0,05, sehingga 

dapat ditarik kesimpulannya bahwa data pada variabel konsep diri dan perilaku asertif 

keduanya berdistribusi normal.  

Uji Homogenitas 

Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui variasi data dari sampel pada masing-

masing kelompok sama atau tidak. Uji homogenitas data terdapat pada tabel berikut:  

Hasil Uji Homogenitas 

Test of Homogeneity of Variances

Komunikasi Interpersonal (Y)

1.382 2 90 .256

Levene

Statistic df1 df2 Sig.

 

Diketahui dari tabel di atas bahwa sig kedua variabel lebih dari 0,05 atau 0,256 > 

0,05. Sesuai dengan kaidah signifikansi, dengan taraf 0,05 diketahui bahwa jika Fhitung lebih 

dari 0,05 maka Ho ditolak artinya Ho data homogen. Ho berbunyi: tidak ada perbedaan 

antara komunikasi interpersonal dengan percaya diri. Maka dapat disimpulkan kedua data 

tersebut homogen. 

Uji Linieritas 

Uji linieritas bertujuan untuk mengetahui korelasi dari dua variabel yang benar-

benar mempunyai hubungan linier atau tidak. Linier atau tidaknya suatu hubungan dapat 

dilihat dari hasil uji linieritas. Hubungan kedua varibel dapat dikatakan linier apabila p > 0,05 

dan sebaliknya apabila p < 0,05 maka kedua variabel tidak linier. Uji linieritas data dengan 

SPSS 16 terdapat pada tabel berikut: 

Tabel Hasil Uji Linieritas 

ANOVA Table

1893.665 26 72.833 1.903 .019

542.440 1 542.440 14.169 .000

1351.225 25 54.049 1.412 .134

2526.658 66 38.283

4420.323 92

(Combined)

Linearity

Deviation from Linearity

Between

Groups

Within Groups

Total

Komunikasi

Interpersonal

(Y) * Percaya

Diri (X)

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

 

Nilai hasil uji linieritas komunikasi interpersonal dengan percaya diri yaitu 0,134 

lebih besar dari 0,05. Maka dapat di simpulkan bahwa kedua variabel berhubungan linier. 

Dengan demikian Ho diterima atau ada hubungan linier antara komunikasi interpersonal 

dengan percaya diri.  
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Uji Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara atas permasalahan yang dirumuskan. Oleh 

sebab itu, jawaban sementara ini harus diuji kebenarannya pengujian hipotesis dalam 

penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik analisis regresi sederhana untuk 

hipotesis pertama, sedangkan untuk menguji hipotesis kedua menggunakan uji korelasi 

product-moment. Dan untuk memperkuat hipotesis peneliti menggunakan uji determinan 

sebagai hipotesis ketiga. Penjelasan tentang hasil uji hipotesis dalam penelitian ini sebagai 

berikut: 

Regresi Linier Sederhana  

Analisis regresi linier sederhana dilakukan untuk mengetahui tingkat hubungan 

antara dua variabel yaitu variabel dependen terhadap variabel independent. Uji regresi linier 

sederhana menggunakan program SPSS 16.  

Tabel Regresi Linier 

Coefficientsa

51.094 7.761 6.584 .000

.348 .098 .350 3.568 .001

(Constant)

Percaya Diri (X)

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coefficients

Beta

Standardized

Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: Komunikasi Interpersonal (Y)a. 

 

Persamaan regresi dapat di susun sebagai berikut: 

Y = a+bX 

Y = 51,094 + 0,348X 

Di mana:   

Y = Komunikasi interpersonal  

X = Percaya Diri 

a = Konstanta 

Nilai koefisien regresi variabel percaya diri (X) sebesar 0,348 (dengan tanda positif) 

menunjukkan jika variabel percaya diri semakin meningkat, maka komunikasi interpersonal 

semakin meningkat. Artinya setiap baik percaya diri akan meningkatkan komunikasi 

interpersonal siswa kelas VII SMP Negeri 6 Semarang sebesar 34,8 %  

Uji Korelasi   

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah terdapat hubungan antara 

percaya diri dengan komunikasi interpersonal siswa kelas VII SMP Negeri 6 Semarang. 

Korelasi pada penelitian ini dihitung dengan menggunakan korelasi product moment 

menggunakan bantuan program SPSS 16.  
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Tabel Hasil Uji Korelasi 

Correlations

1 .350**

.000

93 93

.350** 1

.000

93 93

Pearson Correlation

Sig. (1-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (1-tailed)

N

Percaya Diri (X)

Komunikasi

Interpersonal (Y)

Percaya

Diri (X)

Komunikasi

Interpersonal

(Y)

Correlation is  significant at the 0.01 level (1-tailed).**. 
 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa terdapat hubungan percaya diri dengan 

komunikasi interpersonal siswa kelas VII SMP Negeri 6 Semarang adalah 0,350 dengan nilai 

signifikansi 0,000 > 0,005, maka Ho ditolak dan Ha diterima, sehingga dapat dikatakan 

bahwa terdapat hubungan percaya diri dengan komunikasi interpersonal siswa kelas VII SMP 

Negeri 6 Semarang. 

Koefisien Determinasi  

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui presentase perubahan variabel 

independen. Semakin besar R2 suatu variabel bebas menunjukkan semakin dominannya 

pengaruh variabel tidak bebasnya, dan variabel bebas mempunyai R2 paling bebas 

menunjukkan pengaruh dominan terhadap variabel tidak bebasnya. Uji koefisien determinasi 

menggunakan program SPSS 16.  

Tabel Koefisien Determinasi 

Model Summary

.350a .123 .113 6.528

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std. Error of

the Estimate

Predictors: (Constant), Percaya Diri (X)a. 

 

Dari tabel di atas menunjukkan nilai R Square sebesar 0,123 yang berarti bahwa 

sebesar 12,3% komunikasi interpersonal dipengaruhi oleh percaya diri, sedangkan sisanya 

dapat dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. 

PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa ada hubungan antara percaya diri 

dengan komunikasi interpersonal di SMP Negeri 6 Semarang. Hal ini ditunjukkan pada hasil 

uji corelasi product moment sebesar 0,350 dengan nilai d=signifikansi 0,000>0,005, maka 

Ho ditolak dan Ha diterima sehingga dapat dikatakan bahwa terdapat hubungan antara 

percaya diri dengan komunikasi interpersonal siswa kelas VII SMP Negeri 6 Semarang. 

Dengan demikian menunjukkan bahwa semakin tinggi percaya diri siswa maka akan semakin 

tinggi pula kemampuan berkomunikasi interpersonal siswa. Hal tersebut dikarenakan 
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percaya diri sangat membantu siswa yakin akan kemampuan dirinya dan berani dalam 

melakukan interaksi dengan teman, guru dan orang di lingkungan sekitarnya. 

Hal ini selaras dengan pendapat Lina dan Klara (2012: 12) pada salah satu faktor 

yang mempengaruhi percaya diri yaitu dalam faktor usia, Faktor usia juga menjadikan 

seorang remaja menjadi kurang percaya diri. Ada remaja yang tergolong remaja awal 

merasa grogi atau tidak percaya diri ketika harus berbicara dengan gurunya atau orang yang 

lebih tua. Merasa tidak percaya diri ketika berbicara dengan orang yang lebih tua adalah 

wajar, tetapi akan sangat mengganggu ketika rasa tidak percaya dirinya menjadi berlebihan. 

Menurut Suranto Aw (2011) salah satu tujuan komunikasi interpersonal adalah 

mempengaruhi sikap dan tingkah laku. Komunikasi interpersonal ialah proses penyampaian 

suatu pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberitahu atau mengubah sikap, 

pendapat, atau perilaku baik secara langsung maupun tidak langsung (dengan 

menggunakan media). 

Percaya diri merupakan sikap positif yang dimiliki individu yang percaya akan 

kemampuan dirinya sendiri terhadap keyakinannya bahwa individu tersebut mampu 

melakukan suatu hal yang diinginkan dengan baik berdasarkan kemampuan yang dimiliki 

bahkan ketika apa yang diinginkan tidak terwujud tetap selalu berpikiran positif dan dapat 

menerimanya. Dan komunikasi interpersonal adalah penyampaian pesan terhadap seseorang 

atau kelompok baik secara langsung ataupun secara tidak langsung dengan secara verbal 

maupun non verbal yang menimbulkan interaksi antar individu dengan individu maupun 

kelompok. Jika siswa memiliki percaya diri yang tinggi maka tingkat kemampuan 

berkomunikasi interpersonal siswa juga akan meningkat. Artinya percaya diri berpengaruh 

terhadap kemampuan komunikasi interpersonal siswa. 

SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti, 

maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara 

percaya diri dengan komunikasi interpersonal pada siswa kelas VII SMP Negeri 6 Semarang. 

Hasil ini dibuktikan dengan menggunakan rumus product-moment dengan hasil signifikan 

(0,000 < 0,05) dengan koefisien korelasi sebesar 0,350. Dengan besar sumbangan variabel 

percaya diri terhadap komunikasi interpersonal sebanyak 12,3%. Ditinjau dari tingkat 

kecenderungan variabel percaya diri pada siswa SMP Negeri 6 Semarang berada pada 

kategori tinggi dengan prosentase sebesar 62% dan pada tingkat kecenderungan variabel 

Komunikasi interpersonal pada siswa kelas VII SMP Negeri 6 Semarang berada pada 

kategori sangat tinggi dengan prosentase sebesar 55%. Hal ini menunjukan adanya 

hubungan antara percaya diri dengan komunikasi interpersonal. semakin tinggi rasa percaya 

diri yang dimiliki siswa maka akan meningkat pula kemampuan komunikasi interpersonal 

siswa.  
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