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  BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.01. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah sebuah proses yang di perlukan untuk memperoleh 

kesimbangan dan kesempurnaan dalam perkembangan individu maupun 

masyarakat. Pendidikan juga merupakan sebuah aktifitas yang memiliki 

tujuan dan maksud tertentu yang di arahkan, dengan harapan untuk 

mengembangkan potensi yang dimemiliki oleh manusia, baik sebagai 

manusia ataupun sebagai masyarakat sepenuhnya (Nurkholis, 2013). 

Pendidikan merupakan salah satu landasan manusia untuk mengarungi 

kehidupan. Tidak dipungkiri, banyak pihak yang sangat serius dan 

mencurahkan segala perhatiannya untuk semaksimal mungkin mencapai 

jenjang pendidikan yang lebih tinggi dengan harapan mampu mendapatkan 

kehidupan masa depan yang cerah. Semua itu tidak terlepas dari peranan 

penting pihak pemerintah dalam bidang pendidikan dan pengembangan 

sumber daya manusia bagi keberlanjutan kehidupan berbangsa dan 

bernegara di Indonesia (Lembaga Alumni Eropa, 2013).  

Dalam era globalisasi seperti saat ini banyak pemuda yang berpikir 

kritis akan pembangunan bangsa, ini menandakan bahwa semua hal tersebut 

tidak lepas dari peranan penting pendidikan dan tempat-tempat perguruan 

tinggi yang membentuk sikap para pemuda di lingkungan masyarakat. 

Pendidikan juga mengambil peranan yang penting untuk ditingkatkan di 

dalam sebuah bangsa. Jika disimak dalam pembukaan UUD 1945 

“Mencerdaskan kehidupan bangsa” secara tidak langsung kutipan tesebut 

menjelaskan tujuan yang wajib dicapai oleh negara Indonesia. Bisa 
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disimpulkan pendidikan memiliki nilai penting dalam kehidupan masyarakat 

(Rheynoapria, 2017).  

Perguruan tinggi adalah lembaga yang secara formal memiliki tugas 

dan tanggung jawab untuk mempersiapkan mahasiswa dengan harapan 

mewujudkan cita-cita pembangunan nasional (Wulan & Abdullah, 2014). 

Memasuki jenjang perguruan tinggi lulusan SMA/SMK bukan lagi disebut 

siswa melainkan disebut dengan mahasiswa. Mahasiswa itu sendiri adalah 

orang-orang yang terdaftar sebagai murid yang menuntut ilmu di perguruan 

tinggi, universitas, ataupun akademi. Mahasiswa di harapkan mampu menjadi 

pengganti orang-orang yang memimpin di pemerintahan nantinya, mampu 

memberikan perubahan jika ada sesuatu yang keliru dalam lingkungannya, 

mampu mengontrol sosial yang ada di lingkungannya sekaligus pintar 

bersosialisasi dengan lingkungan, serta menjaga moral-moral yang sudah 

ada dan meluruskan jika ada kekeliruan moral yang ada di dalam 

lingkungannya (Sora, 2014) 

Menjajaki masa awal perkuliahan mahasiswa akan mengikuti kegiatan 

orientasi studi atau bisa disebut sebagai tahap pengenal terhadap 

pengenalan dan beradaptasi dengan budaya serta lingkungan yang baru di 

kampus. Dalam kampus Universitas Katolik Soegijapranata orientasi studi 

tersebut dikenal sebagai Pembekalan Terpadu Mahasiswa Baru (PTMB) 

dimana semua mahasiswa baru yang sudah terdaftar akan mengikuti kegiatan 

tersebut dan kegiatan tersebut bersifat wajib untuk diikuti karena setelah 

menyelesaikan kegiatan tersebut peserta akan mendapatkan sertifikat PTMB, 

dimana sertifikat tersebut menjadi salah satu syarat untuk wisuda ketika 

mahasiswa sudah menyelesaikan masa studinya di kampus (Muniarti, 2018).  
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Di kampus Unika Soegijapranata ada beberapa organisasi yang bisa 

diikuti oleh mahasiswa tergantung minat dari mahasiwa. Peneliti mengambil 

salah satu contoh organisasi yang ada di dalam kampus Unika 

Soegijapranata, organisasi tersebut adalah Badan Eksekutif Mahasiswa 

(BEM), dari data yang didapat oleh peneliti, pada tahun ajaran 2017/2018 di 

Kampus Unika Soegijapranata Fakultas Psikologi Unika Soegijapranata, 

jumlah anggota BEM di Fakultas tersebut ada 14 orang yang terdiri  9 

anggota dari angkatan 2016 dan 5 anggota dari angkatan 2017. Jumlah 

keseluruhan mahasiswa angkatan 2016 ada sekitar 220 orang dan angkatan 

2017 ada sekitar 250 orang, dan dari setiap anggota BEM tersebut juga 

mengikuti organisasi lain serta Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM).   

Nilai penting dalam beroganisasi yaitu menghasilkan mahasiswa yang 

memiliki kepribadian yang lebih baik, seperti meningkatkan rasa tanggung 

jawab terhadap tugas yang diberikan, rasa kepedulian yang tinggi terhadap 

sesama anggota, sikap disiplin yang tinggi serta rasa sosial yang lebih tinggi. 

Dalam organisasi tentunya akan membuat orang yang didalamnya mengenal 

lebih banyak mahasiswa fakultas lain, dosen bahkan pejabat-pejabat tinggi 

lainnya (Anitasari, 2017). Mahasiswa yang aktif dalam kegiatan organisasi 

harus memiliki komunikasi dengan lingkungan barunya, karena demi 

mencapai keberhasilan berorganisasi semua anggota diharuskan peduli atas 

tujuan yang hendak dicapai oleh organisasi, oleh sebab itu komunikasi 

interpersonal dibutuhkan. Komunikasi interpersonal dapat diwujudkan dengan 

cara dilatih dan mengembangkan kemampuan berperilaku asertif agar 

anggota organisasi mampu lebih terampil dalam mengekspresikan diri dan 

perasaan tanpa ragu (Al'Ain & Mulyana , 2013).  
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Pada tanggal 28 Oktober 2018, peneliti melakukan wawancara 

dengan mahasiswa yang aktif dalam organisasi di kampus Unika 

Soegijapranata Semarang, dari hasil wawancara tersebut ditemukan 

beberapa masalah yang ada seperti: sulitnya beradaptasi dengan lingkungan 

baru dan sulitnya menjalin komunikasi dengan orang yang baru dikenal, 

masalah tentang pembagian waktu antara kuliah dan organisasi, adanya 

anggota yang pasif, adanya anggota yang selalu ingin pendapatnya dipakai 

dan disetujui, adanya anggota yang merasa bosan dengan rekan 

organisasinya yang pasif dan terkesan hanya ikut-ikutan saja, kemudian 

adanya masalah yang sulitnya mengkomunikasikan segala yang 

berhubungan dengan organisasi secara jelas kepada semua anggota 

organisasi tanpa terkecuali, adanya salah paham antar anggota dalam 

sebuah rapat atau kegiatan yang disebabkan tidak adanya komunikasi yang 

jelas dari antar anggota tersebut yang berakibat fatal, adanya anggota yang 

keluar dari organisasi tersebut dikarenakan komunikasi yang buruk dalam 

berorganisasi, dan terakhir merupakan masalah yang paling sering ditemui 

yaitu adanya perasaan tidak enak hati setelah mengemukakan pendapat atau 

merasa kurang yakin dalam memberikan masukan atau ide yang dimana hal 

tersebut bisa membangun oraganisasi untuk menjadai lebih baik. 

Berdasarkan wawancara tersebut, diketahui bahwa mahasiswa yang aktif 

dalam organisasi di kampus memiliki beberapa masalah yang terjadi di 

lapangan. 

Masalah yang ada dalam organisasi adalah bagaimana 

menyampaikan informasi dan mengekspresikan pikiran serta perasaan ke 

seluruh bagian organisasi dan bagaimana mereka menerima informasi dari 

seluruh bagian organisasi. Bukan hanya sebagai tanggung jawab pimpinan 
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dalam sebuah organisasi untuk menyampaikan dan peduli atas tujuan yang 

hendak dicapai oleh organisasi, namun secara keseluruhan berdasarkan 

dalam peran dan fungsi organisasi, dibutuhkan kemampuan komunikasi yang 

efektif bagi semua anggota, mengingat organisasi merupakan salah satu 

wadah kegiatan yang langsung berhadapan dengan orang lain maka 

sebagian besar kegiatan membutuhkan adanya kemampuan untuk 

berkomunikasi. Tanpa adanya sebuah komunikasi yang baik dan benar maka 

akan sangat banyak masalah yang terjadi di dalam organisasi tersebut, jadi 

salah satu cara yang bisa memperkecil adanya masalah dalam organisasi di 

butuhkan cara berkomunikasi yang baik dan benar antara setiap anggota. 

Kemampuan komunikasi adalah kemampuan yang paling banyak dilakukan 

oleh manusia sebagai mahluk sosial. Dengan demikian kemampuan 

komunikasi adalah suatu kemampuan yang paling dasar yang harus dimiliki 

seorang manusia (Sapril, 2011). Perilaku asertif sendiri adalah kemampuan 

untuk mengungkapkan perasaan dan meminta apa yang seseorang inginkan 

dan mampu untuk mengatakan untuk hal yang tidak mereka inginkan 

(Budiyono, 2012). 

Pengertian perilaku asertif itu sendiri adalah suatu kemampuan untuk 

mengkomunikasikan apa yang diinginkan, dirasakan, dan dipikirkan kepada 

orang lain namun tetap menjaga dan menghargai hak-hak serta perasaan 

pihak lain (Khan, 2012). Orang-orang yang tidak asertif biasanya pemalu, 

tertutup, dan tidak dapat menyatakan keinginannya. Mereka selalu 

mengerjakan apa yang disukai dan diperintahkan oleh orang lain tanpa 

banyak bertanya dan tanpa memperhatikan mana yang terbaik bagi dirinya 

sendiri. Sebuah penelitian menunjukan bahwa seseorang yang memiliki 

tingkat asertivitas yang rendah cenderung lebih mudah terjerumus dalam hal-
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hal negatif seperti pergaulan bebas dan narkoba, sedangkan seseorang 

dengan asertivitas yang tinggi lebih mudah menyesuaikan diri dan 

bersosialisasi dengan lingkungannya sehingga dapat lebih mampu 

menghindari kecenderungan terjerumus hal yang negatif (Sriyanto, 

Abdulkarim, Zainul, & Maryani, 2014). Mahasiswa yang memiliki perilaku 

asertif dapat menghindari konflik serta munculnya ketegangan dan perasaan 

tidak nyaman yang disebabkan karena tidak mengutarakan sesuatu yang ada 

dalam pikirannya (Anfanjaya & Indrawati, 2016).  

Perilaku asertif muncul karena dua faktor yaitu faktor internal dan 

eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi asertivitas meliputi usia, jenis 

kelamin, dan kepercayaan diri. Kemudian ada beberapa faktor eksternal yang 

mempengaruhi perilaku asertif seperti pola asuh orangtua, kebudayaan 

tempat tinggal, serta situasi lingkungan sekitarnya (Rohyati & Purwandari, 

2015). s 

Seseorang yang akan menjalin komunikasi di lingkungannya perlu 

adanya kepercayaan diri di dalam dirinya. Kepercayaan diri ialah suatu 

perasaan tentang diri sendiri dan perilaku yang menyertainya tanpa disadari. 

Kepercayaan diri bukanlah bakat bawaan, melainkan kualitas mental, artinya 

kepercayaan diri merupakan pencapaian yang dihasilkan dari proses 

pendidikan atau pemberdayaan (Wahyuni , 2014). Tanpa adanya 

kepercayaan diri maka akan ada masalah yang timbul pada diri seseorang. 

Kepercayaan diri adalah hal yang wajib dan sangat berharga pada diri 

seseorang khususnya mahasiswa yang sebagaimana menjadi subjek 

penelitian. 

Mahasiswa yang mempunyai sifat percaya diri yang tinggi maka akan 

mudah dalam menjalin komunikasi dengan mahasiswa lainnya, mampu 
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berpendapat tanpa ada sedikit keraguan, menghargai pendapat mahasiwa 

lain dan bisa bertindak positif dalam mengambil sebuah keputusan (Syam & 

Amri, 2017). Ada beberapa ciri yang menandakan seseorang memiliki 

kepercayaan diri yang tinggi yaitu orang tersebut dapat bekerja secara efektif 

dan bertanggung jawab atas pekerjaan yang dilakukannya dan memiliki 

aspirasi yang sehat. Selain itu orang yang percaya diri dapat bersosalisasi 

dengan baik serta memiliki emosi yang stabil sehingga orang yang memiliki 

kepercayaan diri tinggi cenderung memiliki kualitas kerja lebih baik daripada 

yang tidak percaya diri (Andayani & Afiatin, 1996). Kepercayaan diri adalah 

sikap yang positif bagi seorang individu yang memampukan dirinya maupun 

terhadap lingkungan atau situasi yang sedang dihadapinya. Kepercayaan diri 

berkembang melalui interaksi individu dengan lingkungannya. Kepercayaan 

diri akan timbul dan meningkat dalam lingkungan yang psikologis dan 

sosiologis (Jarmitia, Sulistyani, Yulandari, Tatar, & Santoso, 2016). Dari 

penjelasan mengenai kepercayaan diri peneliti memilih kepercayaan diri 

sebagai variabel bebas dalam penelitian ini. 

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan keterkaitan antara 

kepercayaan diri dengan perilaku asertif. Dari hasil penelitian purwantini 

(2018) disebutkan bahwa kepercayaan diri sangat berperan penting didalam 

proses sikap asertif, dengan begitu perilaku asertif seseorang akan mampu 

membukakan relasi yang baik dimana hal tersebut bermanfaat untuk masa 

yang akan datang. Penelitian lain yang dilakukan Yessi, Oktaviana dan 

Hurriati (2018) menemukan keterkaitan antara kepercayaan diri dengan 

perilaku asertif pada remaja di kota Palembang. Penelitian yang dilakukan 

oleh sukria (2015) juga menemukan adanya bukti hubungan kepercayaan diri 

dengan perilaku asertif pada remaja SMA. Oleh karena itu penelitian ini akan 
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menguji apakah ada keterkaitan antara kepercayaan diri dengan perilaku 

asertif pada mahasiswa yang aktif dalam berorganisasi. 

1.02.    Tujuan Penelitian  

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kepercayaan diri 

dengan perilaku asertif pada mahasiswa ormawa. 

 

 

1.03. Manfaat Penelitian 

1.03.1. Manfaat teoritis 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan 

terhadap ilmu Psikologi Sosial yang berikaitan dengan perilaku asertif 

mahasiswa ormawa. 

1.03.2. Manfaat praktis 

 Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi atau sebagai 

acuan untuk mengendalikan atau meningkatkan perilaku asertif pada 

mahasiswa ormawa terutama dalam kaitan dengan kepercayaan diri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


