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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Komunikasi merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia, 

dimana didalamnya meliputi ketrampilan dan pengetahuan. Melalui komunikasi 

interpersonal kita berinteraksi dengan orang lain, mengenal orang lain dan diri kita 

sendiri, dan mengungkapkan diri sendiri kepada orang lain.  Selain itu, sebagian 

kebutuhan dalam diri manusia hanya dapat dipuaskan lewat komunikasi dengan 

sesamanya. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memiliki kemampuan dalam 

berkomunikasi ( Devito, 1997). 

Pada masa remaja, kemampuan komunikasi interpersonal merupakan hal 

yang penting bagi remaja karena berkaitan dengan tugas perkembangan remaja yaitu 

menjalin hubungan baru dengan teman-teman sebaya baik sesama jenis atau lawan 

jenis. Hal ini dimaksudkan agar remaja mampu mengungkapkan segala macam 

perasaan dan emosi yang dimilikinya untuk memberitahukan kepada lawan 

bicaranya. Hal ini disebabkan karena kemampuan komunikasi interpersonal 

merupakan dasar seseorang dalam perkembangan sosial. Perkembangan sosial 

tersebut sangat berhubungan dengan perkembangan pribadi dan moral terutama pada 

remaja. Pandangan remaja terhadap masyarakat dan kehidupan bersama dalam 

masyarakat banyak dipengaruhi oleh kuat atau tidaknya pribadi, citra diri dan rasa 

percaya diri. Remaja yang memiliki penilaian diri kurang dan hal itu tidak 

diterimanya (suatu hal yang terutama terjadi pada parohan awal masa ini), maka 

remaja akhir ini akan melakukan penolakan diri itu pada keadaan atau tatanan 

masyarakatnya. Oleh karena itu kemampuan komunikasi interpersonal sangat penting 

untuk membangun hubungan yang baik dengan individu lain terutama pada remaja 

karena akan sangat berpengaruh terhadap pembentukan diri pribadi remaja, apakah 

remaja tersebut mampu menerima dirinya dengan baik atau tidak, sehingga remaja 

tersebut memiliki citra diri dan rasa percaya diri yang baik untuk berinteraksi dan 

berkomunikasi dengan orang lain dan lingkungan sosialnya (Mappiare, 1982).  
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Hurt dkk. (seperti yang disebut Fatihah, 2010) menyatakan, penelitian di 

beberapa perguruan tinggi di Amerika Serikat, menunjukkan 10 – 20 % mahasiswa 

di Amerika Serikat, mengalami kecemasan dalam melakukan komunikasi dengan 

orang lain dan adanya rasa khawatir terhadap dirinya mengenai respon dari orang 

lain terhadap dirinya. Burgoon dan Ruffner (seperti yang disebut Fatihah, 2010) juga 

melakukan penelitiannya di Amerika Serikat juga mengemukakan bahwa 10 – 20 % 

populasi di Amerika Serikat mengalami kecemasan berkomunikasi yang sangat 

tinggi, dan sekitar 20 % yang mengalami kecemasan komunikasi yang cukup tinggi.  

Fatihah (2010), menyatakan penerimaan diri yang buruk menyebabkan 

kurangnya kemampuan komunikasi interpersonal pada remaja. Dimana hal tersebut 

menyebabakan suatu hambatan psikologis dalam diri remaja pada saat bekomunikasi 

dan berinteraksi dengan individu lain. Seperti penelitian yang dilakukan oleh 

Croskey (seperti yang disebut Rakhmat, 2007) di Amerika memperlihatkan hasil 

bahwa 15 – 20 % mahasiswa di Amerika Serikat menderita communication 

apprehension, yang artinya individu dalam berkomunikasi merasa cemas dan takut, 

baik dalam situasi umum ataupun khusus, kondisi formal maupun informal yang 

diakibatkan karena penerimaan diri yang buruk.  

Dalam  penelitian  yang  dilakukan  di  Indonesia  menyebutkan  bahwa 

kecemasan  komunikasi  interpersonal  mempunyai  hubungan  dengan  rasa  malu 

mahasiswa  (Setyaningsih, 2008).  Selanjutnya  penelitian  yang  dilakukan  oleh  

PKBI menyebutkan  bahwa  19%  remaja  Jogjakarta  meminta  layanan  karena  

masalah yang  berhubungan  dengan  masalah  komunikasi.  Penelitian  yang  

dilakukan Widowati  bahwa  kepercayaan  diri  mempunyai  hubungan  dengan  

kecemasan komunikasi  interpersonal  sebanyak  35,  9 %  pada  remaja. Masalah  

komunikasi interpersonal  juga diteliti oleh Mariani (1991) yang menemukan bahwa 

8 % dari 189  subyek  penelitian  yang  terdiri  dari  mahasiswa  Psikologi  dan  

Hukum Universitas Muhamadiyah Surakarta mengalami kecemasan interpersonal.  

Selain itu, beberapa tokoh seperti Burgoon dan Ruffner ( seperti yang disebut 

Fatihah, 2010) menyatakan bahwa penerimaan diri yang buruk dapat menyebabkan 

buruknya kemampuan komunikasi seseorang. Adapun ciri-ciri kecemasan dalam 

komunikasi interpersonal meliputi kontrol yang kurang atau rendahnya pengendalian 

terhadap situasi komunikasi atau kurangnya kemampuan komunikasi yang terjadi 
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karena individu tidak mampu menyesuaikan diri dengan orang lain. Kontrol yang 

kurang atau tidak mampu mengendalikan diri dalam situasi komunikasi 

mengakibatkan individu tertekan, sulit untuk berkomunikasi dan tidak berani 

mengungkapkan pendapat secara optimal, yang diwujudkan dalam perilaku seperti 

bicara agak gugup, jantung berdebar dan berkeringat dingin saat berinteraksi dengan 

orang lain sehingga kalimat yang diucapkan ketika berbicara kurang jelas dan sulit 

dimengerti orang lain. Individu yang mengalami kecemasan dapat dilihat dari kurang 

minat (keengganan) berkomunikasi dan menghindar untuk terlibat dalam 

komunikasi, yang ditandai oleh usaha individu untuk tidak berbicara di depan banyak 

orang, menutup diri dan kurang berpartisipasi dalam berbagai komunikasi yang 

ditunjukkan dengan perilaku seperti ragu-ragu, was-was dan tidak bisa 

berkonsentrasi ketika berkomunikasi dengan orang lain.  

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Candra (2008), 

mengenai Hubungan Penerimaan Diri Remaja Terhadap Penampilan Fisik dengan 

Kemampuan Komunikasi Interpersonal disimpulkan bahwa terdapat hubungan 

positif yang sangat signifikan antara penerimaan diri remaja (terhadap penampilan 

fisik) dengan kemampuan komunikasi interpersonal. Dari analisis data yang 

menggunakan teknik product moment diperoleh nilai koefisien korelasi (r) sebesar 

0,535 dengan p < 0,01. Dan sumbangan efektif Penerimaan diri remaja (terhadap 

penampilan fisik) dengan kemampuan komunikasi interpersonal sebesar 28,6%. 

Berdasarkan hasil analisis data dalam penelitian ini terdapat hubungan positif yang 

sangat signifikan antara penerimaan diri remaja (terhadap penampilan fisik) dengan 

kemampuan komunikasi interpesonal, artinya semakin tinggi penerimaan diri pada 

remaja (terhadap penampilan fisiknya) maka akan semakin tinggi pula kemampuan 

komunikasi interpersonal. 

Johnson (seperti yang disebut Supratiknya, 1995) Untuk dapat membangun 

dan melestarikan hubungan dengan orang lain seseorang harus menerima dirinya 

dengan baik, karena penerimaan diri merupakan kemampuan dasar bagi seseorang 

untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain. 

 Penerimaan diri yang negatif pada remaja akan membawa remaja untuk 

berkomunikasi secara tidak efektif.  Biasanya meliputi penolakan-penolakan yang 

ada pada diri seorang ramaja ataupun lebih tertutup atas masalah-masalah yang 
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sedang dihadapi. Oleh karena itu, cara dan perilaku remaja dalam berkomunikasi 

cenderung tidak bisa dilepaskan dari pengaruh penerimaan diri remaja itu sendiri. 

Dalam penelitan ini, penulis meneliti tentang penerimaan diri dalam arti luas,  

tidak hanya difokuskan pada penerimaan diri terhadap penampilan fisik saja tetapi 

penerimaan intelektual, penerimaan keterbatasan diri, penerimaan perasaan atau 

emosi dan penerimaan kepribadian (Powell, 1992). 

Berdasarkan latar belakang dan uraian yang telah dipaparkan diatas, dapat 

disimpulkan bahwa permasalahan komunikasi interpersonal pada remaja sangat 

menarik untuk dibahas terutama berkaitan dengan penerimaan diri. Oleh karena itu 

penulis mengambil judul penelitian “Hubungan antara penerimaan diri dengan 

kemampuan komunikasi interpersonal pada remaja”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Dari uraian permasalahan tersebut dapat diambil suatu rumusan masalah, 

yaitu apakah ada hubungan antara penerimaan diri dengan kemampuan  komunikasi 

interpersonal pada remaja ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang diperoleh melalui penelitian ini adalah untuk mengetahui 

hubungan antara penerimaan diri dengan kemampuan komunikasi interpersonal pada 

remaja. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat mengambil manfaat baik dari 

sisi praktis maupun sisi teoritis, antara lain: 

1. Teoritis 

Dapat memberikan sumbangan bagi disiplin ilmu khususnya Psikologi Sosial 

dan Psikologi Perkembangan Remaja. 

2. Praktis 

a. Dapat memberikan masukan bagi remaja mengenai hubungan 

penerimaan diri dengan kemampuan komunikasi interpersonal. 
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b. Dapat memberikan masukan atau informasi kepada guru, lembaga 

pendidikan atau sekolah, masyarakat dan orang tua mengenai hubungan 

antara penerimaan diri dengan komunikasi interpersonal pada remaja. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


