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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.01. Latar Belakang Masalah 

Pekerjaan sangat dibutuhkan oleh seseorang untuk memenuhi kebutuhan 

hidup. Pekerjaan yang dilakukan seseorang sesuai dengan kemampuan dan 

keterampilan yang dimiliki. Akan tetapi, banyak pekerjaan yang dilakukan, 

terkadang tidak sesuai dengan keterampilan yang dimiliki. Hasil dari pekerjaan 

tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam hidup. Setiap orang juga 

mempunyai tujuan dalam pekerjannya, sebagai hobi, kesenangan, dan 

pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Beberapa pekerjaan yang dilakukan oleh 

manusia dapat disebut sebagai profesi, misalnya Aparatur Sipil Negara (ASN), 

guru dan lainnya. 

Ada berbagai macam bidang pekerjaan yang bisa dipilih seseorang, antar 

lain: Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Swasta, dan Wirausaha. Salah satu 

pekerjaan yang banyak diminati oleh orang Indonesia adalah ASN. ASN 

merupakan aparatur negara, bertugas menjadi abdi masyarakat dalam 

menyelenggarakan pelayanan yang adil dan merata. Selain gaji yang cukup 

besar, ASN dipandang masyarakat sebagai profesi yang lebih bergengsi, 

sebagai pegawai perwakilan negara melayani masyarakat.  

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 

Tentang Aparatur Sipil Negara, bahwa Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya 

disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah 

dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah dan diangkat oleh 

pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan 
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pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. ASN diarahkan menjamin 

penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan, berdayaguna dan 

berhasil-guna. Oleh karena itu, dibutuhkan ASN yang profesional, 

bertanggungjawab, jujur dan adil melalui pembinaan yang dilaksanakan 

berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karir yang dititikberatkan pada 

sistem prestasi kerja (Helmi, 2012). 

Sebagai bentuk profesionalisme yang jujur dalam bekerja, ASN harus 

dapat berinteraksi dengan baik terhadap masyarakat. Pegawai Negeri Sipil harus 

mempunyai kepercayaan diri dalam melayani masyarakat. Hal ini diharapkan 

dapat meningkatkan kualitas interaksi sosial yang dilakukan oleh ASN tersebut 

dalam berinteraksi terhadap masyarakat. Tanpa adanya kepercayaan diri dalam 

interaksi sosial masyarakat, akan menimbulkan pelayanan yang kurang 

maksimal yang dilakukan oleh ASN. Oleh karena itu, kepercayaan diri sangat 

penting dimiliki oleh ASN dalam melakukan interaksi sosial kepada masyarakat. 

Kepercayaan diri adalah sikap positif seorang individu terhadap dirinya dan 

lingkungan yang dihadapi. Lingkungan psikologis dan sosiologis menumbuhkan 

dan meningkatkan kepercayaan diri seseorang (Jarmitia, 2016). Kepercayaan diri 

merupakan suatu keyakin seseorang untuk mampu berperilaku dan memperoleh 

hasil yang diharapkan. 

Individu yang percaya diri adalah tidak memiliki keraguan dan perasaan 

rendah diri dalam dirinya, tidak takut untuk memulai suatu hubungan baru 

dengan orang lain, tidak suka mengkritik dan aktif dalam pergaulan dan 

pekerjaan, tidak mudah tersinggung, berani mengemukakan pendapat, berani 



3 
 

 
 
 

bertindak, dapat mempercayai orang lain, dan selalu optimis dalam menghadapi 

masalah. 

Kepercayaan diri adalah sikap memungkinkan untuk memiliki persepsi 

positif dan realistis tentang diri dan kemampuan (Goel, 2012). Percaya diri 

mengacu pada kemampuan yang dirasakan seseorang untuk bertindak secara 

efektif dalam situasi untuk mengatasi rintangan dan untuk menyelesaikan semua 

hal dengan baik. Memiliki kepercayaan diri tidak berarti bahwa individu akan 

mampu melakukan segalanya. Orang yang percaya diri mungkin memiliki 

harapan yang tidak realistis, bahkan ketika beberapa harapan mereka tidak 

terpenuhi, mereka tetap positif dan menerima diri mereka sendiri. 

Kepercayaan diri merupakan fenomena psikologis dan sosial seorang 

individu dalam mengevaluasi dirinya sendiri, menurut beberapa nilai yang dapat 

menghasilkan keadaan emosional yang berbeda, dan yang menjadi stabil secara 

perkembangan, tetapi masih terbuka untuk variasi, tergantung pada keadaan 

pribadi (Hebaish, 2012). Kepercayaan diri secara umum dikembangkan selama 

usia anak-anak dan muncul dari akumulasi pengalaman inter dan intrapersonal. 

Prihartini (2014) menyatakan bahwa kepercayaan diri merupakan 

kemampuan untuk mempercayai kemampuan sendiri. Percaya diri dilakukan 

dengan perbuatan penuh kenyakinan. Percaya diri adalah kekuatan seseorang 

untuk maju dan berkembang, serta memperbaiki diri. ASN dalam menjalankan 

tugasnya, tentunya harus memiliki rasa kepercayaan diri ketika berinteraksi 

sosial kepada masyarakat. Tanpa adanya kepercayaan diri dalam berinteraksi 

kepada masyarakat, ASN akan kesulitan dalam melayani masyarakat tersebut. 

Komunikasi yang seharusnya dapat terjalin dengan baik, akan menjadi 

terhambat.  
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Sebagai pelayan masyarakat, ASN diharuskan dapat berinteraksi dengan 

masyarakat dengan baik. Interaksi sosial yang dilakukan oleh ASN merupakan 

bentuk pelayanan secara adil dan merata di setiap lapisan masyarakat. Interaksi 

sosial dilakukan oleh ASN sebagai pendekatan kepada masyarakat untuk 

mengetahui dan bertindak jika terjadi suatu masalah yang dialami masyarakat. 

Dengan demikian, masyarakat akan terbantu dengan masalah yang dihadapi. 

Interaksi sosial menjadi hal mendasar yang sangat penting bagi perilaku 

sosial dalam masyarakat. Interaksi sosial merupakan penting yang sering ditemui 

dalam kehidupan sehari-hari, karena hakekatnya seorang individu adalah 

makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri sepanjang waktu tanpa adanya 

interaksi dengan orang lain (Wijaya, 2016). Interaksi sosial sebagai hubungan-

hubungan sosial yang dinamis. Hubungan sosial dapat berupa hubungan antara 

individu dengan individu, antara kelompok satu dengan kelompok lain, maupun 

antara kelompok dengan individu. 

Interaksi sosial merupakan hubungan antara dua individu atau lebih, 

dimana individu satu memengaruhi, mengubah atau memperbaiki kekuatan 

individu lain atau sebaliknya, sehingga terjadi proses sosial (Khotimah, 2016). 

Interaksi sosial terjadi apabila seseorang melakukan tindakan dan menimbulkan 

reaksi kepada yang lain. Interaksi sosial merupakan hubungan berdasarkan 

norma dan nilai sosial masyarakat. 

Interaksi sosial menyangkut hubungan antara orang perorangan, antara 

kelompok-kelompok, maupun antara perorangan dengan kelompok 

(Mokodompis, 2015). Interaksi sosial antara kelompok terjadi sebagai kesatuan 

dan biasanya tidak menyangkut pribadi anggota. Interaksi lebih dominan, bila 

terjadi benturan antara perorangan dengan kelompok.  
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Proses interaksi sosial terjadi ketika seseorang bertindak atas dasar makna 

yang dimiliki (Soraya, 2016). Makna tersebut berasal dari interaksi antara 

seorang dengan yang lainnya. Makna bersifat tetap dan dapat berubah. 

Perubahan makna terjadi melalui proses penafsiran seseorang ketika menjumpai 

suatu hal.  

Ayuni (2014) menyatakan interaksi sosial merupakan hubungan antara 

individu atau lebih, dimana individu satu memengaruhi, mengubah atau 

memperbaiki individu lain atau sebaliknya. Interaksi sosial adalah tindakan setiap 

orang yang bertujuan untuk mempengaruhi individu lain. Dalam berinteraksi 

sosial kepada masyarakat ASN harus memiliki rasa kepercayaan diri dalam 

melayani dan memutuskan setiap tindakan yang berhubungan dengan 

pelayanan masyarakat. Kepercayaan diri menjadi modal besar bagi ASN dalam 

berinteraksi sosial kepada masyarakat sebagai pengaruh dalam mewujudkan 

kesejahteraan di wilayah yang dilayani. 

Interaksi sosial yang dilakukan oleh ASN merupakan tugas dalam melayani 

masyarakat. Tanpa adanya interaksi sosial kepada masyarakat, maka ASN tidak 

dapat menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana mestinya. Komunikasi yang 

baik dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat, merupakan bentuk interaksi 

sosial yang dilakukan dengan kepercayaan diri ASN. Kepercayaan diri akan 

terbentuk secara tidak langsung melalui interaksi sosial kepada masyarakat. 

Pengalaman dalam berinteraksi, menjadikan kepercayaan diri semakin 

bertambah sesuai dengan proses pelayanan kepada masyarakat.  

ASN yang memiliki percaya diri, dapat terlihat dari kemampuan dirinya 

dalam melayani masyarakat dan dapat melakukan sesuatu kepada masyarakat. 

Jika masyarakat mengalami kesulitan, maka dibutuhkan kepercayaan diri ASN 
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dalam membantu masyarakat tersebut sampai masalah terselesaikan. 

Kepercayaan diri ASN tersebut akan mempengaruhi interaksi sosial kepada 

masyarakat. Ciri-ciri orang yang percaya diri diantaranya: yakin dengan 

kemampuan dirinya sendiri, berani menghadapi tantangan, berpikir positif, 

bertanggung jawab, dan objektif.  

Banyak ASN dalam melaksanakan tugasnya kurang percaya diri. Sebagai 

contoh ketika dalam melakukan penyuluhan kepada masyarakat, tentang tujuan 

program yang akan dilakukan di suatu wilayah tertentu. ASN kesulitan dalam 

menyampaikan materi yang akan diberikan kepada masyarakat karena 

kurangnya kepercayaan diri. Hal ini dapat menghambat masuknya pesan atau 

informasi yang akan diberikan kepada masyarakat.  

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di Kecamatan Sumowono, 

banyak ASN yang kurang percaya diri dengan kemampuan berbicara yang 

dimiliki, ketika berbicara dalam musyawarah maupun ketika melakukan 

penyuluhan kepada masyarakat. Tidak sedikit ASN gugup dan menunjuk ASN 

lain untuk berbicara ketika penyuluhan. ASN merasa takut salah dalam berbicara 

menyampaikan materi dan tidak berpikir positif. ASN juga banyak yang 

meninggalkan ruangan, ketika musyawarah belum selesai. Terdapat ASN yang 

hanya mengikuti usulan dari seseorang dan tidak berpikir objektif. Ketika 

melayani masyarakat terdapat ASN yang tidak objektif, hal ini terjadi ketika ada 

keluarga atau kerabat ASN dalam mengurus surat-surat selalu didahulukan dari 

pada yang datang lebih awal.  

Hal lainnya, tentang pelayanan terhadap masyarakat dalam pembuatan E-

KTP, Akta kelahiran dan surat-surat lain, terkadang juga mendapatkan 

pelayanan kurang baik, misalnya ketidakpastian jangka waktu layanan, 
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ketidakpastian layanan perijinan, dan kesewenang-wenangan oleh ASN di 

Kecamatan . Banyak masyarakat yang kebingungan dalam mengurus surat-surat 

tersebut, dan akhirnya masyarakat merasa takut ketika mendatangi kantor 

Kecamatan.  

Kepercayaan diri ASN dalam interaksi sosial diharapkan dapat melayani 

masyarakat dengan baik khususnya di Kecamatan Sumowono. Pelaksanaan 

tugas dan fungsi ASN merupakan cerminan tugas negara dalam melindungi dan 

mengayomi masyarakat. Apabila pelayanan ASN dilakukan dengan baik, maka 

akan menjadikan masyarakat merasa terpuaskan dalam pelayanan.  

Apabila kepercayaan diri ASN kurang memuaskan, menyebabkan 

terjadinya interaksi sosial terhadap masyarakat yang kurang baik dan dapat 

menyebabkan komunikasi ASN yang tidak sejalan dengan harapan masyarakat. 

Masyarakat akan merasa bingung dengan sikap ataupun tindakan yang 

dilakukan oleh ASN. 

Berdasarkan uraian masalah tersebut di atas, maka permasalahan dalam 

penelitian ini adalah bagaimanakah kepercayaan diri Aparatur Sipil Negara 

dalam interaksi sosial di Kecamatan Sumowono?  

 

1.02. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan identifikasi dan perumusan masalah di atas, peneliti 

merumuskan tujuan yang hendak dicapai. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui bagaimana gambaran kepercayaan diri Aparatur Sipil Negara dalam 

interaksi sosial di Kecamatan Sumowono.  
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1.03. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini dapat bermanfaat baik secara teoretis dan praktis. Manfaat 

penelitian ini adalah sebagai berikut.  

1.03.01.Manfaat Teoretis  

Penelitian diharapkan dapat memperkaya keilmuan pada Psikologi 

Kepribadian dan memperluas pengetahuan mengenai kepercayaan diri Aparatur 

Sipil Nrgara dalam interaksi sosial. 

1.03.02. Manfaat Praktis  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan referensi kepada 

ASN dan pihak-pihak terkait untuk meningkatkan kepercayaan diri ASN dalam 

interaksi sosial.  

 

 


