
 

 

 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Deskripsi Teori 

2.1.1 Konsep Diri  

1. Deskripsi Konsep Diri 

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, istilah konsep memiliki arti sebuah 

gambaran, proses atau hal-hal yang digunakan oleh akal budi untuk memahami 

sesuatu. Sedangkan istilah diri berarti bagian-bagian dari individu yang terpisah 

dari yang lain. Maka konsep diri dapat diartikan sebagai gambaran seseorang 

mengenai dirinya sendiri atau penilaian terhadap dirinya sendiri (Departemen 

Pendidikan Indonesia, 2008 : 114). 

Konsep diri merupakan aspek diri yang terpenting dalam diri individu. 

Aspek diri tersebut meliputi aspek fisik, psikis, dan sosial. Aspek-aspek tersebutlah 

yang menjadikan individu berbeda antar satu sama lainnya sehingga akan 

menimbulkan pandangan yang berbeda-beda pula terhadap dirinya atau disebut 

dengan konsep diri. 

Menurut Sobur (2003 : 506) menyatakan bahwa konsep diri adalah semua 

persepsi kita terhadap aspek diri yang meliputi aspek fisik, aspek sosial, dan aspek 

psikologis yang didasarkan pada pengalaman serta interaksi kita terhadap orang 

lain. Hal tersebut senada dengan pendapat Sugiyo (2005 : 49) yang menyatakan 

konsep diri merupakan gambaran mengenai dirinya sendiri baik yang berhubungan 

dengan aspek fisik, sosial, dan psikologis yang ada dalam diri individu itu sendiri. 
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Konsep diri seseorang bukanlah hasil bawaan dari lahir melainkan terbentuk 

dari pengalaman interaksi individu dengan sekitar. Berbagai hasil pengalamannya 

yang berkaitan dengan keadaan dirinya kemudian disadari oleh individu tersebut 

sehingga menimbulkan pandangan yang berbeda-beda terhadap dirinya. 

Sebagaimana pendapat Rogers yang dikutip oleh Feist dan Feist (2008 : 275) bahwa 

konsep diri dalam diri individu mencakup semua aspek-aspek untuk menjadi 

individu, dan pengalaman seseorang yang dirasakan sebagai suatu kesadaran oleh 

individu. 

Sedangkan menurut Atwer yang dikutip oleh Desmita (2015 : 180) 

menyebut bahwa konsep diri pada individu tidak hanya meliputi aspek-aspek diri 

melainkan meliputi keseluruhan gambaran diri yakni persepsi seseorang tentang 

diri, perasaan, keyakinan, dan nilai-nilai yang berhubungan dengan dirinya. Hal ini 

senada dengan Ghufron dan Risnawita (2010 : 13) yang mengungkapkan bahwa 

konsep diri adalah gambaran seseorang mengenai diri sendiri yang merupakan 

gabungan dari keyakinan fisik, psikologis, sosial, emosional aspiratif, dan prestasi 

yang mereka capai disebut dengan konsep diri”. 

Konsep diri dapat dikatakan sebagai jawaban terhadap diri sendiri. 

Sebagaimana pendapat Rakhmat (2003 : 98) mendefinisikan konsep diri yaitu 

pandangan dan perasaan kita terhadap diri kita. Kemudian Myers (2012 : 47) 

mendifinisikan konsep diri merupakan jawaban-jawaban atas pertanyaan terhadap 

diri sendiri seperti siapa diri saya?, akan menjadi apa diri saya nanti? Dan saya 

adalah seseorang yang seperti apa. 

Berdasarkan pendapat para ahli mengenai konsep diri maka Rakhmat (2003 

: 99) menyimpulkan bahwa konsep diri adalah pandangan terhadap diri sendiri yang 
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mencakup segala aspek diri dan gambaran diri.  Konsep diri merupakan persepsi 

seseorang terhadap dirinya sendiri, dimana persepsi ini dibentuk melalui 

pengalaman dan interprestasi seseorang terhadap dirinya sendiri. Pandangan 

terhadap diri sendiri boleh bersifat psikologi, sosial dan fisis. 

Konsep diri adalah sebuah gambaran tentang diri seeorang yang bersifat 

sangat pribadi, berubah-ubah sesuai kondisi dan dapat dipelajari sepanjang hidup 

seseorang yang kemudian dapat dikembangkan. Konsep diri seseorang 

diperlihatkan melalui sikapnya yang merupakan usaha untuk memenuhi tujuan dan 

pengembangan diri seseorang. Jika seseorang memiliki konsep diri negatif, maka 

perilakunya akan negatif, sebaliknya jika seseorang memiliki konsep diri positif, 

maka perilaku seseorang akan postif. Seseorang yang memiliki konsep diri yang 

baik untuk diperlihatkan ke orang lain dalam berkomunikasi interpersonal akan 

menjadikan seseorang mampu menilai kebaikan pada lingkungannya (Rakhmat, 

2003 : 100).  

Terdapat tahapan-tahapan yang tersusun dalam konsep diri seseorang, 

Menurut Agustina (2006 : 138) bahwa tahapan yang paling dasar adalah konsep diri 

primer yang terbentuk dari pengalaman seseorang terhadap lingkungan terdekatnya 

seperti lingkungan rumah karena lingkungan rumah yang akan dibentuk dan diberi 

nilai gambaran tentang dirinya. Kemudian konsep diri sekunder yang bentuknya 

sangat ditentukan oleh pembentukan dari konsep diri primernya. 

Dari beberapa pendapat dari para ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

pengertian konsep diri adalah cara pandang seseorang secara menyeluruh tentang 

dirinya yang terbentuk melalui interaksi dengan lingkungannya, yang mencakupi 

tentang kemampuan yang dimilikinya, perasaan yang dialami selama hidupnya, 
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kondisi fisik yang ada pada dirinya maupun lingkungan seseorang dibesarkan sejak 

kecil. Dapat dikatakan bahwa konsep diri adalah gambaran yang berasal dari hasil 

pemikiran seseorang yang kemudian dapat dinilai oleh orang lain ketika 

berkomunikasi. Seseorang mampu memperoleh nilai yang berasal dari pengalaman 

hidup terhadap lingkungannya.  

2. Macam-macam Konsep Diri  

Menurut Calhoun dan Accocela sebagaimana dikutip oleh Ghufron dan 

Risnawita (2010 : 14)  membedakan konsep diri menjadi dua macam, yaitu: 

a) Konsep Diri Positif  

Individu dikatakan memiliki konsep diri positif apabila individu tersebut 

mampu melakukan penerimaan diri, yang berarti dapat mengenal diri secara benar. 

Konsep diri yang positif bukanlah pada kebanggaan akan dirinya sendiri melainkan 

pada pemikiran individu mengenai penerimaan dirinya. Konsep diri yang positif 

juga mengaharapkan suatu harapan secara realistis. Orang yang memiliki konsep 

diri positif menunjukkan karakteristik sebagai berikut:  

1. Merasa mampu mengatasi masalah.  

2. Merasa setara dengan orang lain.   

3. Menerima pujian tanpa rasa malu.   

4. Merasa mampu memperbaiki diri.   

Orang yang mempunyai konsep diri yang positif akan mempunyai 

kemampuan komunikasi interpersonal dan intrapersonal yang baik pula, yang 

memungkinkan dirinya bisa mengatasi masalah secara obyektif dan mampu 

mengevaluasi dirinya sendiri secara positif. Seseorang yang berkonsep diri positif 

menjadikan dirinya memandang bahwa kegagalan bukanlah sebuah akhir 
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segalanya, justru menganggapnya sebagai pembelajaran untuk kedepannya dan 

menganggap bahwa apa yang diterimanya merupakan sesuatu anugerah yang harus 

disyukuri. Berikut ini karakteristik konsep diri positif menurut Yusuf (2009 : 146):  

1. Merasa percaya diri serta yakin mampu mengatasi segala masalah yang 

dihadapi.  

2. Merasa setara, tidak memiliki tingkat yang lebih tinggi atau rendah 

dengan orang lain atau tidak merasa rendah diri atapun sombong dalam 

pergaulan dilingkungannya.  

3. Bersikap sewajarnya saat dipuji tanpa berpura-pura rendah hati ataupun 

merasa malu.  

4. Dapat memperbaiki dirinya sebab kemampuan untuk sadar menyatakan 

aspek diri yang tidak disenangi kemudian berusaha agar perilaku yang 

tidak disenangi tersebut dapat diubah.  

5. Tidak egois dan mampu untuk peduli terhadap kepentingan orang lain 

seperti respek, membangun persahabatan dengan orang lain serta 

menghargai orang lain.   

Sebagaimana karakteristik konsep diri positif diatas, menurut Rakhmat 

(2003 :97), individu yang memiliki konsep diri positif ditandai dengan lima hal 

sebagai berikut:  

1. Percaya dan yakin akan kemampuannya dalam setiap mengatasi masalah. 

2. Perasaan setara dengan orang lain tanpa adanya stratifikasi sosial. 

3. Dapat menerima pujian sewajarnya tanpa perasaan malu ataupun 

sombong, 
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4. Menyadari bahwa setiap orang memiliki segala keinginan, perasaan, 

keinginan serta perilaku yang tidak semuanya disetuji oleh masyarakat.  

5. Memperbaiki diri dan terus berusaha mengubah aspek-aspek kepribadian 

yang tidak disenanginya.  

b) Konsep Diri Negatif  

Sugiyo (2005 : 50) mengartikan konsep diri negatif adalah seseorang yang 

memiliki pengetahuan secara tidak tepat terkait dirinya sendiri, tidak menghargai 

diri secara tepat dan realistis, atau memiliki harga diri yang rendah. Seseorang 

berkonsep diri negatif berpandangan bahwa dirinya tidak jelas dan tidak begitu 

mampu menyesuaikan diri terhadap perubahanan yang terjadi dilingkungannya.  

Konsep diri negatif terkadang terjadi pada masa peralihan dari masa anak-

anak menuju masa dewasa. Terjadi kecemasan pada diri jika orang lain memandang 

informasi baru terkait nilai pada dirinya yang menyebabkan muncul pemikiran 

bahwa informasi tersebut salah kemudian dia mengevaluasi dirinya. Menurut 

Brooks dan Emmert sebagaimana dikutip oleh Rakhmat (2003 : 98), seseorang yang 

memiliki konsep diri negatif mempunyai karakteristik sebagai berikut:  

1. Peka terhadap kritik, menganggap kritik sebagai alat untuk menjatuhkan 

harga dirinya   

2. Bersikap sangat responsif terhadap pujian.  

3. Cenderung merasa tidak disukai orang lain karena perasaan negatif 

bahwa orang lain disekitarnya memandangnya negatif. 

4. Mempunyai sikap hiperkritis atau suka melakukan kritik negatif secara 

berlebihan kepada orang lain.  
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5. Mengalami hambatan untuk interaksi dengan lingkungan sosialnya serta 

merasa kurang berkemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain. 

Sedangkan menurut Yusuf (2009 :146), karakteristik individu yang 

memiliki konsep diri negatif yaitu: 

1. Peka terhadap dikritik misalnya mudah marah saat dikritik padahal 

sebenarnya kritik berguna untuk proses refleksi dirinya.  

2. Responsif terhadap pujian, bersikap berlebihan terhadap segala apa yang 

dilakukannya sehingga merasa segalanya itu perlu mendapat 

penghargaan.  

3. Suka merendahkan atau mencela orang lain misalnya membanding-

bandingkan keadaan dirinya dengan orang lain. 

4. Merasa tidak disenangi, ditolak, disingkirkan, atau tidak diperhatikan 

orang lain sehingga kurang mampu untuk akrab dalam bergaul.  

5. Bersikap pesimis dalam persaingan dengan orang maupun menata masa 

depan yaitu mudah putus asa terhadap suatu kondisi.  

6. Merasa sangat pesimis terhadap dirinya yang diperlihatkan dengan 

merasa kurang mampu bersaing untuk berprestasi.  

3. Komponen Konsep Diri  

Konsep diri merupakan satu dari sekian aspek yang cukup penting bagi 

individu dalam menentukan perilakunya. Dalam berinteraksi dengan sesama 

manusia, konsep diri sangat mempengatuhi sebab tanpa disadari seseorang telah 

menilai dirinya sendiri. Menurut Calhoun dan Acocella sebagaimana dikutip oleh 

Ghufron dan Risnawita (2011 : 17) mengatakan bahwa konsep diri terdiri dari tiga 

komponen yaitu:  
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a) Pengetahuan adalah apa yang diketahui individu tentang dirinya. 

Pengetahuan tentang diri diperoleh melalui kelompok sosial yang 

kemudian teridentifikasi oleh individu tersebut kedalam dirinya.  

b) Harapan, yaitu pandangan setiap orang tentang dirinya yang 

memungkinan dirinya akan menjadi seperti apa di masa depan yaitu 

menjadi diri yang ideal.  

c) Diri ideal yang dimiliki pada masing-masing individu jelas berbeda-

beda. Pada penilaian terhadap diri sendiri tersebut, individu bertindak 

sebagai penilai dirinya sendiri yang kemudian ada kemungkinan 

bertentangan dengan “Siapakah diri saya”, pengharapan bagi individu, 

dan “Seharusnya saya menjadi apa”, standar bagi individu. Hasil 

penilaian tadi disebut dengan harga diri. Semakin tidak sesuai antara 

harapan dan standar diri, maka bisa menyebabkan semakin rendah harga 

diri seseorang.  

Berikut komponen konsep diri menurut Rakhmat (2003 : 99) ada dua 

komponen dalam konsep diri yaitu: 

a) Komponen kognitif atau disebut juga dengan citra diri yaitu 

penggambaran tentang diri seseorang yang berhubungan dengan kognitif, 

contohnya seperti kata-kata “Saya ini orang bodoh, orang jelek”.   

b) Komponen afektif atau disebut juga dengan harga diri yaitu gambaran 

diri yang berhubungan dengan kawasan afektif, maka komponen ini 

seperti kata-kata “Saya senang menjadi orang bodoh, ini lebih baik bagi 

saya, atau saya malu karena saya menjadi orang bodoh”.  
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Berdasarkan pemaparan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

komponen konsep diri terdiri atas tiga yaitu citra diri atau pengetahuan, harga diri 

atau penilaian dan diri ideal atau pengharapan.  

4. Dimensi Konsep Diri  

Sama seperti bentuk konsep diri, dalam konsep diri terdapat juga dimensi-

dimensi tertentu. Menurut Fitts yang dikutip Rakhmat (2003 : 139-140) membagi 

konsep diri menjadi dua dimensi pokok yaitu: 

a) Dimensi Internal 

Dimensi internal atau juga disebut kerangka acuan internal (internal frame 

of reference)  adalah penilaian yang dilakukan diri seseorang terhadap dirinya 

sendiri berdasarakan dunia dalam dirinya sendiri. Dimensi ini terbagi menjadi tiga 

bentuk:  

1. Identitas Diri (Self Identity), merupakan aspek penting dalam diri 

indentitas yang menggambar dirinya sendiri dan membangun 

identitasnya.  

2. Diri Pelaku (Behavioral Self), merupakan persepsi tentang tingkah laku 

individu tersebut. Diri pelaku berkaitan tentang segala kesadaran 

mengenai apa saja yang sudah dia lakukannya.  

3. Diri Penerimaan (Judging Self), berperan sebagai pengamat dan penilai, 

penentu standart dan pemberi evaluasi pada diri seseorang. 

Kedudukannya adalah sebagai perantara (mediator) antara diri identitas 

dan diri pelaku.  

b) Dimensi External 
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Pada dimensi external dinilai melalui hubungan dirinya dan aktivitas 

sosialnya, nilai-nilai yang dianut, serta segala hal lain dari luar dirinya. Dimensi 

external dibagi menjadi lima bentuk:  

1. Diri Fisik (Physical Self), mencakup persepsi diri mengenai penampilan 

secara fisik yang berupa penampilan diri dan keadaan tubuh.  

2. Diri Etika Moral (Moral-Ethical Self), bertindak sebagai penentu 

persepsi mengenai ketentuan dan standar tersendiri mengenai etika dan 

moral sesuai nilai-nilai yang dipegang.  

3. Diri Pribadi (Personal Self), lebih menekankan kepada persepsi dan 

penilaian terhadap dirinya sendiri yang dipengaruhi oleh kepuasan diri 

seseorang terhadap dirinya sendiri dan menganggap apakah dirinya 

sudah bisa menjadi pribadi yang yang tepat.  

4. Diri Keluarga (Family Self), yaitu penilaian seseorang terhadap 

kedudukan dirinya dalam lingkungan keluarganya, bisa berupa peran dan 

fungsi yang dijalankannya sebagai anggota dalam keluarga.  

5. Diri Sosial (Social Self), yaitu penilaian individu mengenai lingkungan 

sekitarnya baik berkomunikasi dengan orang lain maupun dengan 

lingkungan.  

5. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Konsep Diri  

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi konsep diri. Berikut faktor-faktor 

yang dapat mempengaruhi konsep diri. Menurut Verderber ditambahkan oleh 

Brooks yang dikutip oleh Sobur (2003 : 518) menyebutkan ada empat faktor yang 

memengaruhi konsep diri, yakni 1) Self–Appraisal, 2) Reactions And Responses Of 
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Other, Dan 3) Roles You Playdan4) Reference Group. Berikut penjelasan empat 

faktor  yang mempengaruhi konsep diri yaitu:  

a) Self Appraisal – Viewing Self as an Object yaitu suatu pandangan, yang 

menjadikan diri sendiri sebagai objek yang terlibat dalam komunikasi, 

atau disebut juga kesan kita terhadap diri kita sendiri. Semakin besar 

pengalaman positif yang kita diperoleh atau dimiliki maka semakin 

positif konsep diri kita. Sebaliknya, semakin besar pengalaman negatif 

yang kita diperoleh atau dimiliki maka semakin negatif konsep diri kita.  

b) Reaction and Responses of Other yaitu konsep diri merupakan hasil dari 

cara orang lain bereaksi secara bermakna kepada dirinya. Pada dasarnya 

konsep diri tidak saja berkembang melalui pandangan kita terhadap diri 

sendiri, namun juga berkembang dalam rangka interaksi kita dengan 

masyarakat. Oleh karena itu, konsep diri dipengaruhi oleh reaksi dan 

respons orang lain terhadap diri kita. Reaksi orang lain terhadap diri kita 

adalah hasil evaluasi tentang keadaan diri kita yang nantinya akan 

mempengaruhi konsep diri kita.  

c) Roles You Play – Role Taking yaitu peran kita mempunyai pengaruh 

terhadap konsep diri. Peran yang kita mainkan merupakan hasil dari 

sistem nilai kita. Yang artinya kita dapat melihat diri kita dari 

pengalaman diri sendiri. Lebih banyak peran yang kita mainkan dan 

dianggap positif oleh orang lain, maka semakin positif konsep diri kita. 

Yang menjadi pondasi dasar dari konsep diri yang positif adalah 

bagaimana individu mampu menerima segala keadaan dirinya.  
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d) Reference Group atau kelompok rujukan yaitu kelompok yang kita 

menjadi anggota di dalamnya. Suatu kelompok dapat dianggap penting 

jika kelompok tersebut dapat menilai dan bereaksi pada individu tertentu 

yang akan menentukan konsep diri individu tersebut. Cara kita menilai 

diri sendiri merupakan bagian dari fungsi kita dievalusi oleh kelompok 

rujukan.  

Sementara itu, Rakhmat (2003 : 99) mengungkapkan ada dua faktor yang 

mempengaruhi konsep diri seseorang antara lain:  

a) Orang lain mempunyai peran dalam membentuk konsep diri seseorang. 

Kita mengenal diri kita dengan mengenal orang lain terlebih dahulu. 

Maka cara orang lain menilai diri kita akan membentuk konsep diri kita. 

Jika kita dapat diterima oleh orang lain, dihormati, dan disenangi karena 

keadaan diri kita maka kita akan cenderung bersikap menghormati dan 

menerima diri kita. Begitu sebaliknya, bila orang lain selalu meremehkan 

kita, menyalahkan kita, bahkan menolak kita maka kita tidak akan 

cenderung menyenangi diri kita.  

b) Kelompok rujukan adalah suatu kelompok yang secara emosional 

mengikat seseorang dan berpengaruh terhadap konsep diri seseorang. 

Caranya yaitu dengan melihat kelompok tertentu, kemudian diri kita 

mengarahkan perilaku dan menyesuaikan diri dengan ciri-ciri kelompok 

tersebut.  

Maka dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 

konsep diri individu bisa berupa faktor internal dan external. Faktor internal dapat 
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berupa kesan terhadap diri sendiri. Sedangkan faktor external dapat berupa peran 

sosial, reaksi orang lain, peran kita dilingkungan kita, dan kelompok rujukan.  

2.1.2 Komunikasi Interpersonal 

a) Definisi Komunikasi Interpersonal 

Komunikasi interpersonal adalah pengiriman dan penerimaan pesan antara 

dua atau lebih individu. Hal ini dapat melingkupi semua aspek komunikasi verbal 

dan nonverbal seperti mendengar, membujuk, menegaskan, gerakan tubuh, dan 

masih banyak lagi. Sebuah konsep utama komunikasi interpersonal terlihat pada 

tindakan komunikatif ketika ada seseorang yang terlibat tidak seperti bidang 

komunikasi seperti interaksi kelompok, dimana mungkin ada sejumlah besar 

individu yang terlibat dalam tindak komunikatif (Sarwono, 2009 : 78). 

Devito berpendapat   dalam   bukunya   “The   Interpersonal Communication 

Book” yang dikutip oleh Effendy (2001 : 60) menyebutkan definisi komunikasi 

interpersonal yaitu “The proses of sending and receiving messages between two 

person, or among a small group of persons with some effect and some imeddiate 

feedback” yaitu proses pengiriman dan penerimaan pesan-pesan dua orang atau 

diantara sekelompok kecil orang dengan beberapa efek dan umpan balik. 

Sedangkan menurut Mulyana sebagaimana dikutip oleh Effendy (1984 : 125) 

menyatakan   komunikasi   interpersonal adalah komunikasi antara orang-orang 

secara tatap muka, yang memungkinkan setiap pesertanya menangkap reaksi orang 

lain secara langsung, baik secara verbal maupun nonverbal. 

Jadi komunikasi interpersonal secara umum adalah proses dalam 

bermedia. Pengiriman dan penerimaan pesan antar pribadi yang dapat berlangsung 

dengan sedikitnya 2 orang atau group kecil secara tatap muka maupun dengan 
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melalui media untuk mendapat umpan balik atau efek secara langsung. Individu 

terkadang berkomunikasi pada tingkat hubungan interpersonal berbeda tergantung 

pada siapa mereka terlibat dalam berkomunikasi. Sebagai contoh, jika seseorang 

berkomunikasi dengan anggota keluarga, komunikasi mungkin akan berbeda dari 

jenis komunikasi yang digunakan ketika bersama teman atau rekan lainnya. 

Komunikasi dapat dikatakan sukses apabila pengirim pesan dan penerima 

pesan akan menafsirkan dan memahami pesan-pesan yang dikirim dengan makna  

yang sama. Tujuan komunikasi adalah memberi penjelasan tentang sesuatu kepada 

penerima, mempengaruhi sikap penerima, memberikan dukungan psikologis 

kepada penerima, atau memengaruhi penerima. 

b) Tujuan Komunikasi Interpersonal  

Dalam pelaksanaanya komunikasi interpersonal memiliki tujuan. 

Sebagaimana dikutip oleh Sendjaja (2005 : 13-15) adapun tujuan tersebut 

diantaranya adalah sebagai berikut: 

a) Mengenal diri sendiri dan orang lain yaitu dengan membicarakan diri 

pada orang lain maka akan mendapat perspektif baru tentang diri kita. 

Kemudian dengan komunikasi interpersonal dapat membuka diri 

terhadap orang lain dan dapat berlanjut pada mengenali orang lain lebih 

mendalam pula.  

b) Mengetahui dunia luar yang memungkinkan untuk memahami 

lingkungan sekitar dengan baik. 

c) Menciptakan dan memelihara hubungan menjadi hubungan yang 

bermakna. Manusia hidup sebagai makhluk sosial yang tidak dapat 
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terlepas dari interaksi dengan orang lainnya. Komunikasi interpersonal 

mengarahkan untuk mencari perhatian dan diperhatikan orang lain. 

d) Mengubah sikap dan perilaku perlu dalam komunikasi interpersonal agar 

terjadi upaya mempengaruhi, merubah sikap dan tingkah laku orang lain.  

e) Komunikasi interpersonal dapat memberi hiburan, rasa tenang, rasa 

santai dari segala kesibukan dan tekanan. 

c) Hambatan Komunikasi Interpersonal 

Komunikasi dapat terhambat terkait proses dari pengirim ke penerima. 

Hambatan-hambatan tersebut dinamakan “Distorsi kognitif” yang bisa muncul 

didalam komunikasi interpersonal. Distorsi kognitif adalah berpikiran secara 

berlebihan dan tidak rasional terhadap sesuatu hal. Beberapa hambatan yang 

mungkin terjadi dalam komunikasi interpersonal menurut Devito (2011 : 266) 

yaitu:  

a) Polarisasi adalah kecenderungan untuk melihat dunia dalam bentuk 

lawan kata dan menguraikan dalam bentuk ekstrim baik atau buruk, 

positif atau negatif, sehat atau sakit, pandai atau bodoh.  

b) Orientasi intensional yakni mengacu pada kecenderungan untuk melihat 

manusia, objek dan kejadian sesuai dengan ciri yang melekat pada 

mereka. Sebaliknya, orientasi ekstensional adalah kecenderungan untuk 

terlebih dahulu memandang manusia, objek dan kejadiannya setelah itu 

memperhatikan cirinya. Dengan menggunakan orientasi akan cenderung 

diarahkan oleh apa yang dilihat memang terjadi dan bukan oleh ciri 

sekilas pandang. 
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c) Potong kompas merupakan kesalahan evaluasi dimana orang gagal 

mengkomunikasikan makna yang mereka maksudkan. Sebagai pola 

salah komunikasi yang terjadi bila pengirim pesan dan penerima saling 

menyalahkan artikan makna pesan mereka. Potong kompas dapat 

mempunyai dua bentuk. Dalam bentuk yang pertama, di permukaan 

tampaknya ketidaksepakatan padahal pada tingkat makna terjadi 

kesepakatan. Jenis kedua, di permukaan tampaknya kedua orang ingin 

sependapat (karena mereka menggunakan kata-kata yang sama) tetapi 

jika mengamati lebih cermat akan terlihat bahwa sebenarnya ada 

ketidaksependapatan yang nyata. 

2.1.3 Penyesuaian Diri 

a) Definisi Penyesuaian Diri  

Menurut Kartono (2000 : 32), penyesuaian diri dapat diartikan sebagai usaha 

manusia untuk mencapai keharmonisan pada diri sendiri dan pada lingkungan, 

sehingga rasa permusuhan, dengki, iri hati, prasangka, depresi, kemarahan dan 

emosi negatif yang tidak sesuai dengan diri sendiri bisa berkurang dan terkikis dan 

sedikit demi sedikit akan menyesuaikan dengan diri sendiri. Sedangkan menurut 

Amar sebagaimana yang dikutip oleh Nugraheni (2017 : 29), bahwa penyesuaian 

diri dapat diartikan secara luas, dan dapat berarti mengubah diri sesuai dengan 

keadaan lingkungan, tetapi juga dapat menubah lingkungan sesuai keadaan 

(keinginan) diri. 

Menurut Semiun (2006 : 308), penyesuaian diri adalah suatu proses yang 

melibatkan respon-respon mental dan tingkah laku yang menyebabkan individu 

berusaha menanggulangi kebutuhan-kebutuhan, tegangan-tegangan, frustasi-
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frustasi, dan konflik-konflik batin serta menyelaraskan tuntutan-tuntutan batin 

dengan tuntutan-tuntutan lingkungan sekitar. 

Menurut Ali dan Asrori (2010 : 24) menyatakan bahwa penyesuaian diri 

merupakan suatu proses yang mencakup respon-respon mental dan perilaku yang 

diperjuangkan individu agar dapat berhasil menghadapi kebutuhan-kebutuhan 

internal, ketegangan, frustasi, konflik, serta untuk menghasilkan kualitas 

keselarasan antara tuntutan dari dalam diri individu dengan tuntutan dunia luar atau 

lingkungan tempat individu berada. 

Menurut Desmita (2010 : 191) Penyesuaian diri adalah suatu konstruksi 

atau bangunan ilmu psikologi yang memiliki arti luas dan komplek serta biasanya 

melibatkan segala bentuk reaksi individu pada tuntutan dari lingkungan luar 

maupun dari dalam diri individu sendiri. Dengan arti lain, masalah penyesuaian diri 

terkait dengan aspek yang menyangkut kepribadian individu dalam berinteraksi 

dengan lingkungan dalam dan luar dirinya. 

Jadi penyesuaian diri menurut peneliti adalah suatu proses atau usaha yang 

dilakukan oleh seseorang individu di lingkungan atau situasi yang baru dikenalnya 

yang bertujuan untuk mencapai suatu hubungan yang harmonis antara lingkungan 

yang baru dengan individu tersebut. Penyesuaian diri pada penelitian ini lebih 

difokuskan pada mahasiswa yang ada di Ma’had Al-jami’ah IAIN Kendari.  

b) Aspek-aspek penyesuaian diri  

Menurut Atwater sebagaimana dikutip oleh Garungan (2004 : 46), di dalam 

penyesuaian diri harus dilihat dari tiga aspek yaitu diri kita sendiri, orang lain dan 

perubahan yang terjadi. Namun pada dasarnya penyesuaian diri memiliki dua aspek 
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yaitu: penyesuaian diri pribadi dan penyesuaian sosial. Berikut akan diuraikan 

mengenai penyesuaian pribadi dan penyesuaian sosial : 

a) Penyesuaian pribadi.  

Penyesuaian pribadi adalah kemampuan individu untuk menerima dirinya 

sendiri sehingga tercapai hubungan yang harmonis antara dirinya dengan 

lingkungan sekitarnya. Ia menyadari sepenuhnya siapa dirinya sebenarnya, apa 

kelebihan dan kekurangannya dan mampu bertindak obyektif sesuai dengan kondisi 

dirinya tersebut. Menurut Al-Mighwar (2006 : 35) bahwa keberhasilan penyesuaian 

diri ditandai dengan tidak adanya rasa benci, lari dari kenyataan atau 

tanggungjawab, dongkol, kecewa, atau tidak percaya pada kondisi dirinya. 

Kehidupan kejiwaannya ditandai dengan tidak adanya kegoncangan atau 

kecemasan yang menyertai rasa bersalah, rasa cemas, rasa tidak puas, rasa kurang 

dan keluhan terhadap nasib yang dialaminya. Sebaliknya kegagalan penyesuaian 

diri pribadi ditandai dengan keguncangan emosi, kecemasan, ketidakpuasan dan 

keluhan terhadap nasib yang dialaminya, sebagai akibat adanya gap antara individu 

dengan tuntutan yang diharapkan oleh lingkungan. Gap inilah yang menjadi sumber 

terjadinya konflik yang kemudian terwujud dalam rasa takut dan kecemasan, 

sehingga untuk meredakannya individu harus melakukan penyesuaian diri. 

b) Penyesuaian sosial.  

Setiap seorang individu hidup di dalam masyarakat. Di dalam masyarakat 

tersebut terdapat proses saling mempengaruhi satu sama lain silih berganti. Dari 

proses tersebut timbul suatu pola kebudayaan dan tingkah laku sesuai dengan 

sejumlah aturan, hukum, adat dan nilai-nilai yang mereka harus patuhi, demi untuk 
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mencapai penyesesaian bagi persoalan-persoalan dalam kehidupan sehari-hari. 

Dalam bidang ilmu sosial, proses ini dikenal dengan proses penyesuaian sosial.  

Penyesuaian sosial terjadi dalam lingkup hubungan sosial tempat individu 

hidup dan berinteraksi dengan orang lain. Hubungan-hubungan tersebut mencakup 

hubungan dengan masyarakat disekitar tempat tinggalnya, keluarga, sekolah, teman 

atau masyarakat luas secara umum. Dalam hal ini individu dan masyarakat 

sebenarnya sama-sama memberikan dampak bagi komunitas. Individu menyerap 

berbagai informasi, budaya dan adat istiadat yang ada, sementara komunitas 

(masyarakat) diperkaya oleh eksistensi atau karya yang diberikan oleh sang 

inidividu. 

Menurut Schneiders sebagaimana dikutip oleh Fatimah (2006 : 34-35) 

mengemukakan bahwa penyesuaian diri yang baik meliputi enam aspek yaitu 

sebagai berikut: 

1. Kontrol terhadap emosi yang berlebihan.   

2. Mekanisme pertahanan diri yang minimal.   

3. Frustasi personal yang minimal.  

4. Pertimbangan rasional dan kemampuan mengarahkan diri dalam 

melakukan tindakan dan mengambil keputusan.   

5. Kemampuan untuk belajar dari memanfaatkan pengalaman masa lalu.   

6. Sikap realistik dan objektif. 

c) Karakteristik Penyesuaian Diri  

Tidak semua individu berhasil dalam menyesuaikan diri dan banyak 

rintangannya, baik dari dalam maupun dari luar. Beberapa individu ada yang dapat 

melakukan penyesuaian diri secara positif, namun ada pula yang melakukan 
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penyesuaian diri yang salah. Berikut kategori penyesuaian diri secara positif dan 

penyesuaian diri secara negatif : 

a) Penyesuaian diri secara positif.  

Menurut Sunarto dan Hartono (2002 : 67) yang tergolong mampu 

melakukan penyesuaian diri secara positif ditandai hal-hal sebagai berikut: 

1. Tidak menunjukkan adanya ketegangan emosional yaitu apabila ketika 

individu mampu menghadapi suatu masalah yang dihadapi dengan 

tenang dan tidak menunjukkan ketegangan, misalnya tenang, ramah, 

senang, dan tidak mudah tersinggung. 

2. Tidak menunjukkan adanya frustasi pribadi yaitu individu tidak 

menunjukkan perasaan cemas dan tegang pada situasi tertentu atau 

situasi yang baru, misalnya percaya diri dan tidak mudah putus asa. 

3. Memiliki pertimbangan rasional dan pengarahan diri yaitu individu 

mampu menunjukkan atau memiliki pilihan yang tepat dan logis, 

individu mampu menempatkan dan memposisikan diri sesuai dengan 

norma yang berlaku, misalnya mempertimbangkan dahulu apa yang akan 

dilakukan dan berhati-hati dalam memutuskan sesuatu. 

4. Mampu dalam belajar yaitu individu dapat mengikuti pelajaran yang ada 

di sekolah dan dapat memahami apa yang diperoleh dari hasil belajar, 

misalnya senang terhadap pelajaran dan berusaha menyelesaikan tugas 

yang diberikan oleh guru. 

5. Menghargai pengalaman yaitu individu mampu belajar dari pengalaman 

sebelumnya, dan individu dapat selektif dalam bersikap apabila 
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menerima pengalaman yang baik atau buruk, misalnya belajar dari 

pengalaman dan tidak melakukan kesalahan yang sama. 

6. Bersikap realistik dan objektif yaitu individu dapat bersikap sesuai 

dengan kenyataan yang ada di lingkungan sekitarnya, tidak membeda-

bedakan antara satu dengan yang lainnya, dan bertindak sesuai aturan 

yang berlaku. 

b) Penyesuaian diri secara negatif.  

Kegagalan dalam melakukan penyesuaian diri secara positif, dapat 

mengakibatkan individu melakukan penyesuaian diri yang salah. Ada tiga bentuk 

reaksi dalam penyesuaian diri yang salah menurut Sunarto dan Hartono (2002 : 68) 

yaitu:  

1. Reaksi bertahan (Defence Reaction) individu berusaha untuk 

mempertahankan dirinya, seolah-olah tidak menghadapi kegagalan. Ia 

selalu berusaha menunjukkan bahwa dirinya baik-baik saja dan tidak 

mengalami kegagalan.  

a. Rasionalisasi, yaitu suatu usaha bertahan dengan mencari alasan yang 

masuk akal.  

b. Represi, yaitu suatu usaha menekan atau melupakan hal yang tidak 

menyenangkan. 

c. Proyeksi, yaitu suatu usaha memantulkan ke pihak lain dengan alasan 

yang tidak dapat diterima.  

2. Reaksi menyerang (Aggressive Reaction) Orang yang mempunyai 

penyesuaian diri yang salah menunjukkan tingkah laku yang bersifat 
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menyerang untuk menutupi kegagalannya, ia tidak mau menyadari 

kegagalannya. Reaksi yang muncul antara lain:  

a. Tidak Senang membantu orang lain  

b. Menggertak dengan ucapan atau perbuatan menunjukkan sikap 

permusuhan secara terang-terangan. 

c. Menunjukkan sikap merusak. 

d. Keras kepala. 

e. Balas dendam. 

f. Marah secara sadis  

3. Reaksi melarikan diri (Escape Reaction) Reaksi ini orang yang memiliki 

penyesuaian diri yang salah akan melarikan diri dari situasi yang 

menimbulkan kegagalannya. Reaksi yang muncul antara lain: 

a. Banyak tidur. 

b. Minum-minuman keras. 

c. Pecandu ganja dan narkotika. 

d. Regresi atau kembali pada tingkat perkembangan yang lain. 

d) Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyesuaian Diri. 

Menurut Schneiders sebagaimana dikutip oleh Ali dan Asrori (2010 : 89-

90) ada lima faktor yang dapat mempengaruhi proses penyesuaian diri (khusus 

remaja) adalah sebagai berikut :  

1. Kondisi fisik.  

Seringkali kondisi fisik berpengaruh kuat terhadap proses penyesuaian diri 

remaja. Aspek-aspek yang berkaitan dengan kondisi fisik yang dapat 

mempengaruhi penyesuaian diri remaja adalah sebagai berikut:  
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a. Hereditas dan kondisi fisik. 

Dalam mengidentifikasi pengaruh hereditas terhadap penyesuaian diri 

digunakan pendekatan fisik karena hereditas dipandang lebih dekat dan tak 

terpisahkan dari mekanisme fisik. 

b. Sistem utama tubuh. 

Termasuk ke dalam sistem utama tubuh yang memiliki pengaruh terhadap 

penyesuaian diri adalah sistem syaraf, kelenjar dan otot. Sistem syaraf yang 

berkembang dengan normal dan sehat merupakan syarat mutlak bagi fungsi-fungsi 

psikologis agar dapat berfungsi secara maksimal yang akhirnya berpengaruh secara 

baik pula kepada penyesuaian diri. 

c. Kesehatan fisik. 

Penyesuaian diri seorang akan lebih mudah dilakukan dan dipelihara dalam 

kondisi fisik yang sehat daripada yang tidak sehat. Kondisi fisik yang sehat dapat 

menimbulkan penerimaan diri, kepercayaan diri, harga diri dan sejenisnya yang 

akan menjadi kondisi yang sangat menguntungkan bagi proses penyesuaian diri. 

Sebaliknya kondisi fisik yang tidak sehat dapat mengakibatkan perasaan rendah 

diri, kurang percaya diri, atau bahkan menyalahkan diri sehingga akan berpengaruh 

kurang baik bagi proses penyesuaian diri. 

2. Kepribadian.  

Unsur-unsur kepribadian yang penting pengaruhnya terhadap penyesuaian 

diri adalah sebagai berikut:  

a. Kemauan dan kemampuan untuk berubah (modifiability).  

Kemauan dan kemampuan untuk berubah merupakan karakteristik 

kepribadian yang pengaruhnya sangat menonjol terhadap proses penyesuaian diri. 
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Sebagai suatu proses yang dinamis dan berkelanjutan, penyesuaian diri 

membutuhkan kecenderungan untuk berubah dalam bentuk kemauan, perilaku, 

sikap dan karakteristik sejenis lainnya.  

b. Pengaturan diri (self regulation). 

Pengaturan diri sama pentingnya dengan penyesuaian diri dan pemeliharaan 

stabilitas mental, kemampuan untuk mengatur diri, dan mengarahkan diri. 

Kemampuan mengatur diri dapat mencegah individu dari keadaan malasuai dan 

penyimpangan kepribadian. Kemampuan pengaturan diri dapat mengarahkan 

kepribadian normal mencapai pengendalian diri dan realisasi diri.  

c. Relisasi diri (self relization). 

Proses penyesuaian diri dan pencapaian hasilnya secara bertahap sangat erat 

kaitannya dengan perkembangan kepribadian. Jika perkembangan kepribadian 

berjalan normal sepanjang masa kanak-kanak dan remaja, di dalamnya tersirat 

potensi lain dalam bentuk sikap, tanggung jawab, penghayatan nilai-nilai, 

penghargaan diri dan lingkungan, serta karakteristik lainnya menuju pembentukan 

kepribadian dewasa.  

d. Intelegensi.  

Kemampuan pengaturan diri sesungguhnya muncul tergantung pada 

kualitas dasar lainnya yang penting peranannya dalam penyesuaian diri, yaitu 

kualitas intelegensi. Tidak sedikit, baik buruknya penyesuaian diri seseorang 

ditentukan oleh kapasitas intelektualnya atau intelegensinya. Intelegensi sangat 

penting bagi perolehan gagasan, prinsip, dan tujuan yang memainkan peranan 

penting dalam proses penyesuaian diri. 

3. Proses belajar (Education). 
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Unsur-unsur penting dalam proses belajar atau pendidikan yang 

mempengaruhi penyesuaian diri individu antara lain:  

a. Belajar. 

Kemauan belajar merupakan unsur terpenting dalam penyesuaian diri 

individu karena pada umumnya respon-respon dan sifat-sifat kepribadian yang 

diperlukan bagi penyesuaian diri diperoleh dan menyerap kedalam diri individu 

melalui proses belajar.  

b. Pengalaman. 

Ada dua jenis pengalaman yang memiliki nilai signifikan terhadap proses 

penyesuaian diri, yaitu pengalaman yang menyehatkan (Salutary Experiences) dan 

pengalaman traumatic (Traumatic Experinces). Pengalaman yang menyehatkan 

adalah peristiwa-peristiwa yang dialami oleh individu dan dirasakan sebagai suatu 

yang mengenakan, mengasyikkan, dan bahkan dirasa ingin mengulanginya 

kembali. Adapun pengalaman trauma adalah peristiwa-peristiwa yang dialami oleh 

individu dan dirasakan sebagai sesuatu yang sangat tidak mengenakan, 

menyedihkan, atau bahkan sangat menyakitkan sehingga individu tersebut sangat 

tidak ingin peristiwa itu terulang lagi.  

c. Latihan.  

Latihan merupakan proses belajar yang diorientasikan kepada perolehan 

ketrampilan atau kebiasaan. Penyesuaian diri sebagai suatu proses yang kompleks 

yang mencakup didalamnya proses psikologis dan sosiologis maka memerlukan 

latihan sungguh-sungguh agar mencapai hasil penyesuaian diri yang baik.  

d. Deteminasi diri. 
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Deteminasi diri berkaiatan erat dengan penyesuaian diri adalah 

sesungguhnya individu itu sendiri melakukan proses penyesuaian diri. 

4. Lingkungan.  

Faktor lingkungan sebagai variabel yang berpengaruh terhadap penyesuaian 

diri itu meliputi lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat.  

a. Lingkungan keluarga merupakan lingkungan utama yang sangat penting 

atau bahkan tidak ada yang lebih penting dalam kaitannya dengan 

penyesuaian diri individu.  

b. Lingkungan sekolah menjadi kondisi yang memungkinkan untuk 

berkembangnya atau terhambatnya proses berkembangnya penyesuaian 

diri. Pada umumnya sekolah dipandang sebagai media yang sangat 

berguna untuk mempengaruhi kehidupan dan perkembangan intelektual, 

sosial, nilai-nilai sikap dan moral peserta didik. 

c. Lingkungan masyarakat. Konsistensi nilai-nilai, sikap, aturan-aturan, 

norma, moral dan perilaku masyarakat akan diidentifikasi oleh individu 

yang berada dalam masyarakat tersebut sehingga akan berpengaruh 

terhadap proses perkembangan penyesuaian dirinya. 

5. Agama dan budaya.  

Agama berkaitan erat dengan faktor budaya agama memberikan sumbangan 

nilai-nilai, keyakinan, praktik-praktik yang memberikan makna yang sangat 

mendalam, tujuan, serta kestabilan dan keseimbangan hidup individu. Agama 

secara konsisten dan terus menerus mengingatkan manusia yang diciptakan oleh 

Tuhan, bukan sekedar nilai-nilai instrumental sebagaimana yang dihasilkan oleh 

manusia. Selain itu budaya juga merupakan faktor yang berpengaruh terhadap 
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kehidupan individu. Dengan demikian faktor agama dan budaya memberikan 

sumbangan yang berarti terhadap perkembangan penyesuaian diri individu. 

2.1.4  Pengaruh Konsep Diri dan Komunikasi Interpersonal Terhadap 

Penyesuaian Diri 

Penyesuaian diri sifatnya terus berkembang sepanjang perjalanan hidup 

seseorang. Perkembangan tersebut terjadi terus-menerus dalam pemenuhan aspek 

penyesuaian diri sebagaimana dikutip oleh Gerungan (2004 : 46), menurut Atwater 

di dalam penyesuaian diri harus dilihat dari tiga aspek yaitu diri kita sendiri, orang 

lain dan perubahan yang terjadi. Namun pada dasarnya penyesuaian diri memiliki 

dua aspek yaitu: penyesuaian diri pribadi dan penyesuaian sosial.  Penentuan atau 

faktor yang dapat mendukung kemudian mempengaruhi serta memberikan efek 

terhadap penyesuaian diri seseorang menjadi sebuah perhatian penting setiap 

individu dalam perkembangannya menjalani kehidupan sejak masa kecil hingga 

masa tua. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Muchamad Choirudin (2015 : 7) 

menjelaskan bahwa penentuan penyesuaian diri dikelompokkan menjadi 5 bagian 

yaitu : 

1) kondisi fisik seperti keturunan, konstitusi fisik, susunan saraf, kelenjar, 

system otot, kesehatan dan penyakit. 

2) Perkembangan dan kematangan, seperti kematangan sosial, moral, 

intelektual dan emosional. 

3) Penentuan psikologis, seperti pengalaman, belajarnya, pengkondisian, 

konflik, frustasi serta penentuan diri 

4) kondisi lingkungan, terutama lingkungan keluarga dan sekolah. 

5) Penentuan kultural seperti agama dan adat istiadat. 
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Penyesuaian diri dipengaruhi pula oleh berbagai faktor seperti yang dikutip 

oleh Ali dan Asrori (2010 : 89) bahwa menurut Schneiders ada lima faktor yaitu 

kondisi fisik, kepribadian, proses belajar, lingkungan dan agama serta budaya. 

Proses yang akan dihadapi dalam penyesuaian diri tidak mudah, sebab selalu ada 

keadaan-keadaan yang menghambat proses perkembangan dari penyesuaian diri. 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Muchamad Choirudin (2015 : 7) keadaan-

keadaan tersebut yaitu pertama ; pemuasan kebutuhan dasar seperti kebutuhan 

fisiologis, psikologis dan sosial dalam melakukan penyesuaian diri, kedua ; 

kebiasaan dan keterampilan yang dibentuk dalam masa perkembangan seseorang 

dalam bentuk sikap, kebiasaan dan pola perilaku, ketiga ; pengenalan diri yang 

merupakan kemampuan dalam melihat kekuatan dan kelemahan diri, serta keempat 

; penerimaan diri seperti menghargai diri sendiri. 

Penyesuaian diri berpengaruh terhadap konsep diri sebab dalam 

penyesuaian diri akan dihadapkan dengan keadaan pengenalan diri yang dapat 

membentuk konsep diri seseorang. Pengenalan diri sendiri akan membuat kesan 

kita terhadap diri sendiri, semakin positif kesan tersebut maka membuat konsep diri 

menjadi positif pula disebabkan terbentuknya citra yang positif dalam diri sendiri. 

Pencapaian konsep diri yang positif menjadikan mental sehat dimana mental yang 

sehat erat kaitannya dengan pemenuhan pengaruh faktor kepribadian terhadap 

seseorang dalam melakukan penyesuaian diri yang dikutip oleh Ali dan Asrori 

(2010 : 89) yaitu kemauan dan kemampuan untuk berubah, pengaturan diri, relisasi 

diri dan intelegensi. 

Penyesuaian diri juga dipengaruhi oleh komunikasi interpersonal 

sebagaimana yang dikatakan oleh Hafied Cangara (2013 : 2) bahwa hal yang 
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mendorong seseorang agar berkomunikasi dengan oranglain adalah adanya 

kebutuhan untuk mempertahankan kelangsungan hidup dan kebutuhan untuk 

menyesuaikan diri dengan suatu lingkungan. Begitu pula menurut Habber & 

Runyon (2006 : 18) bahwa seseorang akan dapat melakukan penyesuaian diri yang 

baik maka akan mampu melakukan hubungan interpersonal ditingkat kedekatan 

tertentu. Hubungan interpersonal yang baik merupakan tujuan dari dilakukannya 

komunikasi interpersonal yang baik dalam berinteraksi dengan orang lain. 

Penelitian yang dilakukan oleh Aghnia Fathunnisa (2012 : 140) dengan judul artikel 

penelitian yaitu pengaruh penyesuaian diri terhadap kecemasan komunikasi 

interpersonal pada remaja di Panti Asuhan Muslimin hasil yang diperoleh bahwa 

penyesuaian diri mempengaruhi kecemasan komunikasi sebesar 55.8% dan sisanya 

yaitu 44,2% dipengaruhi oleh faktor lain seperti kepercayaan diri, harga diri, konsep 

diri, interaksi sosial dan lain sebagainya. 

2.2 Kajian Relevan 

Beberapa kajian relevan pada penelitian ini yaitu Elsyah Putri dengan judul 

penelitian “Hubungan antara konsep diri dan komunikasi interpersonal dengan 

penyesuaian diri pada remaja putri overweight di SMA Shafiyyatul Amaliyah 

Medan” Dalam penelitian Elsyah dibahas tentang hubungan antara konsep diri dan 

komunikasi interpersonal dengan penyesuaian diri pada remaja yang kelebihan 

berat badan. Perbedaan dengan penelitian ini adalah pada tempat penelitian dan 

subjek penelitian. Pada penelitian elsyah putri subjeknya adalah remaja-remaja 

putri yang memiliki kelebihan berat badan. Hasil yang diperoleh dari penelitian 

tersebut adalah terdapat hubungan positif yang signifikan antara konsep diri dan 

komunikasi interpersonal dengan penyesuaian diri (Putri, 2011 : 5). 
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Tika Nur Khasanah dengan judul penelitian “Pengaruh konsep diri dan 

komunikasi interpersonal terhadap interaksi sosial pada siswa SMP Negeri se-Sub 

Rayon 1 Kota Semarang tahun ajaran 2016/2017. Perbedaan dengan penelitian ini 

adalah variable penelitian, tempat dan subjek penelitian. Dalam penelitian Tika Nur 

Khasanah,analisis yang digunakan adalah deskriptif persentase dan analisis regresi 

dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa konsep diri, komunikasi 

interpersonal dan interaksi social tergolong kriteria baik yakni 75%, 81%, dan 80% 

serta ada pengaruh signifikan konsep diri dan komunikasi interpersonal terhadap 

interaksi social sebesar 54,1% (Khasanah, 2016 : viii).  

Fredi Afriansyah dengan judul penelitian “Hubungan antara konsep diri 

dengan penyesuaian diri dalam menghadapi permasalahan yang ada pada 

masyarakat padat penduduk di RW 08 Kelurahan Penjaringan”. Dalam penelitian 

tersebut bertujuan untuk melihat hubungan antara konsep diri dengan penyesuaian 

diri dalam menghadapi permasalahan yang ada pada lingkungan padat penduduk. 

Perbedaannya dengan penelitian ini adalah variabel penelitian, tempat dan subjek 

penelitian. Hasil dari penelitian tersebut diperoleh bahwa ada korelasi yang positif 

antara konsep diri dengan penyesuaian diri dalam menghadapi permasalah yang ada 

pada lingkungan padat penduduk (Afriansyah, 2013 : 1). 

Retna Churniyawati dengan judul penelitian “Hubungan antara konsep diri 

dengan penyesuaian diri siswa kelas X MAN 3 Sleman Yogyakarta”. Hasil dari 

penelitian ini adalah terdapat hubungan yang positif antara konsep diri dan 

penyesuaian diri sebesar 75,7%. Perbedaan dengan penelitian ini adalah variabel 

penelitian, tempat serta subjek penelitian (Churniyawati, 2017 : xi). 
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Ahmad Mustain dengan judul penelitian “Hubungan komunikasi 

interpersonal dengan penyesuaian diri perserta didik kelas XI SMA Negeri 6 Kediri 

tahun ajaran 2014/2015” penelitian tersebut dilatarbelakangi hasil pengamatan dan 

pengalaman bahwa masih banyak siswa sekolah menengah atas yang masih belum 

bisa menyesuaikan diri baik dengan teman-teman maupun guru sehingga 

menghambat perkembangan mental dan belajar siswa. Hasil penelitian 

menggambarkan komunikasi interpersonal dan penyesuaian diri siswa kelas XI 

SMA Negeri 6 Kediri serta terdapat hubungan yang sangat kuat antara komunikasi 

interpersonal dan penyesuaian diri siswa dengan menunjukkan nilai sebesar 0,482. 

Perbedaannya dengan penelitian ini adalah variabel penelitian, tempat dan subjek 

penelitian (Mustain, 2015 : 5). 

Martha Ratih Kusumaningsih dan Olievia Prabandini Mulyana dengan judul 

penelitian “Hubungan antara komunikasi interpersonal dengan penyesuaian diri 

pada siswa remaja”. Dalam penelitian tersebut betujuan untuk mengetahui 

hubungan antara komunikasi interpersonal dengan penyesuaian diri pada siswi 

remaja. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah variabel penelitian, tempat dan 

subjek penelitian. Hasil dari penelitian tersebut adalah terdapat hubungan antara 

komunikasi interpersonal dengan penyesuaian diri. Hal ini ditunjukkan dengan nilai 

koefisiensi korelasi sebesar 0,436 (r = 0,436) dengan taraf signifikan 0,000 

(p=0,000), semakin tinggi komunikasi interpersonal siswa remaja maka semakin 

baik penyesuaian dirinya begitu pula sebaliknya (Kusumaningsih dan Mulyana, 

2015 : 1). 
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2.3 Kerangka Berpikir 

Suatu proses yang dinamis dalam kehidupan setiap individu yaitu 

penyesuaian diri. Menurut Schneiders yang dikutip oleh Desmita yaitu penyesuaian 

diri yang bertujuan untuk mengubah perilaku individu agar terjadi hubungan yang 

lebih seirama antara diri sendiri dan lingkungannya (Desmita, 2010 : 189). 

Kemudian Desmita (2015 : 78) menyatakan bahwa proses penyesuaian diri yang 

terjadi pada setiap individu akan dihadapkan pada suatu kondisi di lingkungan baru 

yang membutuhkan respon-respon yang bersifat verbal dan nonverbal. 

Dalam penelitian ini penyesuaian diri adalah pencapaian harmonisasi antara 

diri sendiri dan lingkungannya dalam hal ini antara satu mahasiswi dan mahasiswi 

lain di lingkungan Ma’had Al-Jami’ah IAIN Kendari. Penyesuaian diri mahasiswa 

berupa penyesuaian pribadi dan penyesuaian sosial di Ma’had Al-jami’ah IAIN 

Kendari tentu tidak selalu terindikasi baik bagi mahasiswa. Penyesuaian diri tentu 

dipengaruhi oleh banyak faktor, maka dalam penelitian ini, peneliti menduga 

adanya pengaruh konsep diri dan komunikasi interpersonal terhadap penyesuaian 

diri. 

2.3.1 Pengaruh Konsep Diri Terhadap Penyesuaian Diri 

Penyesuaian diri dipengaruhi pula oleh berbagai faktor seperti yang dikutip 

oleh Ali dan Asrori (2010 : 89) bahwa menurut Schneiders ada lima faktor yaitu 

kondisi fisik, kepribadian, proses belajar, lingkungan dan agama serta budaya. 

Proses yang akan dihadapi dalam penyesuaian diri tidak mudah, sebab selalu ada 

keadaan-keadaan yang menghambat proses perkembangan dari penyesuaian diri. 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Muchamad Choirudin (2015 : 7) keadaan-

keadaan tersebut yaitu pertama ; pemuasan kebutuhan dasar seperti kebutuhan 
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fisiologis, psikologis dan sosial dalam melakukan penyesuaian diri, kedua ; 

kebiasaan dan keterampilan yang dibentuk dalam masa perkembangan seseorang 

dalam bentuk sikap, kebiasaan dan pola perilaku, ketiga ; pengenalan diri yang 

merupakan kemampuan dalam melihat kekuatan dan kelemahan diri, serta keempat 

; penerimaan diri seperti menghargai diri sendiri. 

Penyesuaian diri berpengaruh terhadap konsep diri sebab dalam 

penyesuaian diri akan dihadapkan dengan keadaan pengenalan diri yang dapat 

membentuk konsep diri seseorang. Pengenalan diri sendiri akan membuat kesan 

kita terhadap diri sendiri, semakin positif kesan tersebut maka membuat konsep diri 

menjadi positif pula disebabkan terbentuknya citra yang positif dalam diri sendiri. 

Pencapaian konsep diri yang positif menjadikan mental sehat dimana mental yang 

sehat erat kaitannya dengan pemenuhan pengaruh faktor kepribadian terhadap 

seseorang dalam melakukan penyesuaian diri yang dikutip oleh Ali dan Asrori 

(2010 : 89) yaitu kemauan dan kemampuan untuk berubah, pengaturan diri, relisasi 

diri dan intelegensi. 

Teori yang dipaparkan diatas didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh 

Fredi Afriansyah, yang memperoleh hasil penelitian bahwa ada korelasi yang 

positif antara konsep diri dengan penyesuaian diri dalam menghadapi permasalah 

yang ada pada lingkungan padat penduduk (Afriansyah, 2013 : 1). Selain itu juga 

penelitian yang dilakukan oleh Retna Churniyawati hasil dari penelitian tersebut 

adalah terdapat hubungan yang positif antara konsep diri dan penyesuaian diri 

sebesar 75,7% (Churniyawati, 2017 : xi). Berdasarkan teori bahwa adanya 

keselarasan faktor kepribadian dan pengenalan diri yang mempengaruhi 

penyesuaian diri dengan konsep diri serta didukung oleh hasil penelitian yang 
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dilakukan oleh Muchamad Choirudin, Fredi Afriansyah dan Retna Churniyawati 

sehingga peneliti menduga bahwa adanya pengaruh yang positif dan signifikan 

antara konsep diri terhadap penyesuaian diri. 

2.3.2 Pengaruh Komunikasi Interpersonal Terhadap Penyesuaian 

Diri 

Penyesuaian diri juga dipengaruhi oleh komunikasi interpersonal 

sebagaimana yang dikatakan oleh Hafied Cangara (2013 : 2) bahwa hal yang 

mendorong seseorang agar berkomunikasi dengan oranglain adalah adanya 

kebutuhan untuk mempertahankan kelangsungan hidup dan kebutuhan untuk 

menyesuaikan diri dengan suatu lingkungan. Begitu pula menurut Habber & 

Runyon (2006 : 18) bahwa seseorang akan dapat melakukan penyesuaian diri yang 

baik maka akan mampu melakukan hubungan interpersonal ditingkat kedekatan 

tertentu.  

Hubungan interpersonal yang baik merupakan tujuan dari dilakukannya 

komunikasi interpersonal yang baik dalam berinteraksi dengan orang lain. 

Penelitian yang dilakukan oleh Aghnia Fathunnisa (2012 : 140) dengan judul artikel 

penelitian yaitu pengaruh penyesuaian diri terhadap kecemasan komunikasi 

interpersonal pada remaja di Panti Asuhan Muslimin hasil yang diperoleh bahwa 

penyesuaian diri mempengaruhi kecemasan komunikasi sebesar 55.8% dan sisanya 

yaitu 44,2% dipengaruhi oleh faktor lain seperti kepercayaan diri, harga diri, konsep 

diri, interaksi sosial dan lain sebagainya. 

Dalam penelitian lain yang dilakukan oleh Ahmad Mustain hasil penelitian 

yang diperoleh menggambarkan komunikasi interpersonal dan penyesuaian diri 

siswa kelas XI SMA Negeri 6 Kediri serta terdapat hubungan yang sangat kuat 



 

47 

 

antara komunikasi interpersonal dan penyesuaian diri siswa dengan menunjukkan 

nilai sebesar 0,482 (Mustain, 2015 : 5). Hasil yang sama diperoleh dalam penelitian 

yang dilakukan oleh Martha Ratih Kusumaningsih dan Olievia Prabandini Mulyana 

bahwa terdapat hubungan antara komunikasi interpersonal dengan penyesuaian 

diri. Hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisiensi korelasi sebesar 0,436 dengan taraf 

signifikan 0,000, semakin tinggi komunikasi interpersonal siswa remaja maka 

semakin baik penyesuaian dirinya begitu pula sebaliknya (Sari dan Mulyana, 2015 

: 1). Berdasarkan teori bahwa adanya kebutuhan untuk menyesuaikan diri 

mendorong seseorang untuk membangun komunikasi sehingga terjalin hubungan 

interpersonal yang baik dan didukung oleh hasil penelitian oleh Aghnia Fathunnisa, 

Ahmad Musta’in, Martha Ratih Kusumaningsih dan Olievia Prabandini Mulyana 

sehingga peneliti menduga adanya pengaruh komunikasi interpersonal terhadap 

penyesuaian diri.  

2.3.3 Pengaruh Konsep Diri dan Komunikasi Interpersonal Terhadap 

Penyesuaian Diri  

Berdasarkan kedua pemaparan diatas bahwa adanya pengaruh konsep diri 

terhadap penyesuaian diri dan adanya pengaruh komunikasi interpersonal terhadap 

penyesuaian diri dapat disimpulkan terdapat pengaruh antara variabel bebas konsep 

diri (X1) dan komunikasi interpersonal (X2) terhadap variabel terikat penyesuaian 

diri (Y), hal ini sebagaimana pada penelitian yang dilakukan oleh Elsyah Putri 

dengan hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut adalah terdapat hubungan 

positif yang signifikan antara konsep diri dan komunikasi interpersonal dengan 

penyesuaian diri dengan bobot sumbangan sebesar 27,8% (Putri, 2011 : 5).  
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Maka disusunlah kerangka pemikiran sebagai pedoman dalam melakukan 

penelitian. Kerangka pemikiran yang dimaksud adalah Konsep Diri (X1) dan 

Komunikasi Interpersonal (X2) sebagai variabel bebas yang mempunyai pengaruh 

terhadap variabel terikat Penyesuaian Diri (Y). maka dirumuskan paradigma 

penelitian sebagai berikut : 

 

Keterangan : 

X1 = Konsep Diri 

X2 = Komunikasi Interpersonal 

Y = Penyesuaian Diri 

R = Pengaruh konsep diri dan komunikasi interpersonal terhadap penyesuaian diri 

r1 = Pengaruh konsep diri terhadap penyesuaian diri 

r2 = Pengaruh komunikasi interpersonal terhadap penyesuaian diri 

2.4 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan identifikasi masalah dan kerangka berpikir yang telah 

dipaparkan diatas, maka peneliti mengajukan hipotesis dalam bentuk hipotesis 

deskriptif dan hipotesis asosiatif sebagai berikut : 

1. Konsep diri berpengaruh secara signifikan terhadap penyesuaian diri 

mahasiswi angkatan tahun 2018 di Ma’had Al-Jami’ah IAIN Kendari. 

Y 

X1 

X2 

R 

r1 

r2 
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Berdasarkan kerangka berpikir yang menjelaskan teori bahwa adanya 

keselarasan faktor kepribadian dan pengenalan diri yang mempengaruhi 

penyesuaian diri dengan konsep diri serta didukung oleh hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Muchamad Choirudin, Fredi Afriansyah dan Retna Churniyawati 

sehingga peneliti menduga bahwa adanya pengaruh yang positif dan signifikan 

antara konsep diri terhadap penyesuaian diri, maka dapat dirumuskan hipotesis 

statistik : Ho : ρ = 0 

2. Komunikasi interpersonal berpengaruh secara signifikan terhadap 

penyesuaian diri mahasiswi angkatan tahun 2018 di Ma’had Al-Jami’ah 

IAIN Kendari. 

Berdasarkan teori bahwa adanya kebutuhan untuk menyesuaikan diri 

mendorong seseorang untuk membangun komunikasi sehingga terjalin hubungan 

interpersonal yang baik yang kemudian didukung oleh hasil penelitian oleh Aghnia 

Fathunnisa, Ahmad Musta’in, Martha Ratih Kusumaningsih dan Olievia Prabandini 

Mulyana sehingga peneliti menduga adanya pengaruh komunikasi interpersonal 

terhadap penyesuaian diri, maka dapat dirumuskan hipotesis statistik: 

Ho : ρ = 0 

3. Konsep diri dan komunikasi interpersonal berpengaruh secara signifikan 

terhadap penyesuaian diri mahasiswi angkatan tahun 2018 di Ma’had Al-

Jami’ah IAIN Kendari. 

Adanya pengaruh konsep diri terhadap penyesuaian diri dan adanya 

pengaruh komunikasi interpersonal terhadap penyesuaian diri sehingga dapat 

disimpulkan terdapat pengaruh antara konsep diri dan komunikasi interpersonal 

terhadap penyesuaian, hal ini sebagaimana pada penelitian yang dilakukan oleh 
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Elsyah Putri (2011 : 5) dengan hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut adalah 

terdapat hubungan positif yang signifikan antara konsep diri dan komunikasi 

interpersonal dengan penyesuaian diri dengan bobot sumbangan sebesar 27,8%, 

maka dapat dirumuskan hipotesis statistik: 

Ho : ρ = 0.  

4. Mahasiswi yang tinggal di Ma’had Al-Jami’ah IAIN Kendari akan 

mengalami dinamika atau perubahan konsep diri, komunikasi 

interpersonal dan penyesuaian diri pada saat sebelum dan sesudah 

tinggal di Ma’had Al-Jami’ah IAIN Kendari.  

Setiap mahasiwi angkatan tahun 2018 di Ma’had Al-Jami’ah IAIN Kendari 

memiliki nilai-nilai yang dianut sejak kecil oleh karena itu tentu akan memiliki 

banyak perbedaan  antara satu mahasiswi dan mahasiswi lainnya, terlebih lagi di 

Ma’had Al-Jami’ah IAIN Kendari merupakan lingkungan yang baru dan akan 

menciptakan sebuah pengalaman baru pula sehingga dinamika konsep diri, 

komunikasi interpersonal dan penyesuaian diri akan dialami oleh mahasiswi 

angkatan tahun 2018 di Ma’had Al-Jami’ah IAIN Kendari yang kemudian dinamika 

atau perubahan-perubahan tersebut akan dipengaruhi oleh berbagai faktor. 


