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 ABSTRAK  

Penelitian ini dilatar belakangi hasil pengamatan dan pengalaman peneliti, bahwa rasa percaya 

diri siswa di SMP Negeri 3 Ngadirojo memiliki pengaruh pada keberhasilan saat melakukan interaksi 

sosial. Hal tersebut nampak dari adanya siswa yang kurang mampu melakukan interaksi di lingkungan di 

sekitarnya. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Menurut jenisnya termasuk penelitian 

korelasional, yaitu penelitian yang diarahkan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. 

Populasi penelitian adalah siswa kelas VII SMP Negeri 3 Ngadirojo tahun pajaran 2014/2015. 

Jumlah populasi dalam penelitian ini 180 siswa dan jumlah sampel 36 siswa. Jumlah ini diperoleh dari 

perhitungan 20% dari jumlah populasi yang ada dengan teknik pengambilan data random sampling. Uji 

validitas menggunakan rumus Product Moment. Sedangkan uji reliabilitas menggunakan rumus Alpha. 

Analisis data untuk uji korelasi menggunakan rumus Product Moment dari Pearson. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa hasil 

perolehan skor rasa percaya diri berada antara 55 sampai dengan 84 dengan skor total yaitu 2522. (2) 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa hasil perolehan skor interaksi sosial berada antara 55 

sampai dengan 78 dengan skor total yaitu 2047. (3) Berdasarkan analisis data yang diperoleh dengan 

menggunakan rumus korelasi Product Moment diperoleh nilai  rhitung 0,785 dengan tingkat keeratan 

hubungan kuat/ tinggi, karena terletak antara nilai 0,70 – 0,90. 

Bila dikonsultasikan dengan rtabel dengan taraf signifikan 5% diperoleh nilai rtabel 0,329. Dengan 

demikian, maka rhitung lebih besar dari rtabel (0,785 > 0,329), maka dapat ditarik simpulan bahwa “Ada 

hubungan antara rasa percaya diri dengan kemampuan berinteraksi sosial siswa kelas VII SMP Negeri 3 

Ngadirojo tahun pajaran 2014/2015”. 

Kata Kunci: Rasa Percaya Diri, Interaksi Sosial 
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I. LATAR BELAKANG 

Masyarakat merupakan makhluk 

sosial yang hidupnya saling membutuhkan 

satu sama lain. Begitu juga dengan siswa-

siswa yang ada di sekolah. Dalam menjalin 

hubungan siswa harus melakukan interaksi 

atau berkomunikasi dengan baik. Karena 

dengan berinteraksi siswa dapat menjain 

hubungan sosial dengan mudah. Namun 

pada kenyataannya, terdapat siswa yang 

sulit melakukan interaksi atau komunikasi 

dengan orang lain baik dalam proses 

belajar di dalam kelas maupun dalam 

suasana informal di luar kelas. 

Menurut Bimo (1999:65), 

“interaksi sosial ialah hubungan antara 

individu satu dengan individu yang lain, 

individu satu dapat mempengaruhi 

individu yang lain atau sebaliknya.” 

Pada saat melakukan interaksi atau 

komunikasi kita memerlukan dorongan 

untuk melakukan komunikasi tersebut, 

dorongan untuk melakukan komunikasi 

tersebut dengan kepercayaan diri kita 

untuk melakukan komunikasi. Dengan 

demikian dalam berkomunikasi kita harus 

memiliki kepercayaan diri untuk 

melakukannya. 

Percaya diri ialah suatu yang 

dinamis, ia bisa naik dan turun, berubah 

dan berkembang. Ditentukan oleh 

dinamika posisi, kondisi, dan situasi kala 

itu. Hal terpenting yang harus dilakukan 

adalah menjaganya agar tetap berada di 

tingkat yang optimal dan sehat. 

Remaja atau siswa yang sedang 

mengalami proses transisi (pergeseran) 

secara fisik maupun psikologi dari masa 

kanak-kanak menuju kedewasaan sangat 

rentan dengan masalah yang berhubungan 

dengan percaya diri. Banyak remaja atau 

siswa yang memiliki masalah dengan rasa 

percaya diri. 

Seringkali pada saat melakukan 

interaksi dan komunikasi dengan orang 

lain kita merasa kurang percaya diri 

sehingga kita enggan untuk 

berkomunikasi. Seseorang yang memiliki 

tingkat kepercayaan diri tinggi umumnya 

lebih mudah terlibat secara pribadi dengan 

orang lain dan berhasil dalam berinteraksi. 
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II. METODE 

Berdasarkan pendekatan yang 

dipakai, penelitian dapat dibedakan 

menjadi penelitian kuantitatif dan 

penelitian kualitatif. Sesuai dengan judul 

yang penulis pilih maka penulis 

menggunakan pendekatan kuantitatif. 

Definisi penelitian kuantitatif adalah suatu 

proses menemukan pengetahuan yang 

menggunakan data berupa angka sebagai 

alat menganalisis. Populasi siswa kelas VII 

SMP Negeri 3 Ngadirojo sebanyak 180 

siswa sehingga peneliti memutuskan untuk 

mengambil sampel penelitian sebanyak 

20% atau 36 siswa. Alasan penentuan 

jumlah sampel juga dikarenakan 

keterbatasan yang dimiliki peneliti, yaitu 

untuk menghemat waktu maupun biaya 

penelitian. Teknik pengambilan sampel 

yang digunakan adalah Probability 

sampling – Simple random sampling. 

Probability sampling adalah teknik 

pengambilan sampel yang memberikan 

peluang yang sama bagi setiap unsure 

(anggota) populasi untuk dipilih menjadi 

anggota sampel (Sugiyono, 2007).  

Dalam penelitian ini, menggunakan 

teknik penelitian korelasional. Penelitian 

korelasional merupakan penelitian yang 

maksudkan untuk mengetahui ada tidaknya 

hubungan antara dua atau beberapa 

variabel. Penelitian ini memiliki satu 

variabel bebas (independen) dan satu 

variabel terikat (dependen). Kedua variabel 

tersebut akan diungkap dengan 

menggunakan skala yang berbentuk 

koesioner, dimana data dari kedua variabel 

yang ingin diteliti akan dicari hubungannya 

dengan teknik statistik tertentu. 

Alat ukur yang digunakan dalam 

penelitian ini berupa skala rasa percaya diri 

dan skala kemampuan berinteraksi sosial. 

Untuk mendapatkan data yang sesuai 

dengan variabel, maka instrument 

penelitian harus memenuhi syarat validitas 

dan reabilitas. 

a. Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang 

menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan 

atau kesahihan sesuatu instrument 

(Arikunto, 2006: 168). Sugioyno (2010: 

173) mengatakan bahwa valid berarti 

instrument tersebut digunakan untuk 

mengukur apa yang seharusnya diukur.  

Untuk mengetahui validitas empirik 

instrument tersebut maka diukur validitas 

butirnya dengan rumus korelasi product 

moment berikut: 

rxy=  
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Keterangan:  

rxy  =  koefisien korelasi antara X dan Y 

∑XY =  jumlah hasil kali X dan Y 
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X
2
 =  kuadrat dari X 

Y
2
=  kuadrat dari Y 

n=  jumlah responden 

 Setelah dilakukan uji coba, skala 

percaya diri yang terdiri dari 30 butir 

menjadi 22 butir soal yang valid, dan untuk 

skala kemampuan berinteraksi sosial dari 

30 butir soal menjadi 21 butir soal yang 

valid. 

b. Reliabilitas 

Menurut Sugiyono (2010: 173), 

menjelaskan “instrument yang reliabel 

adalah instrument yang bila digunakan 

beberapa kali untuk mengukur obyek yang 

sama, akan menghasilkan data yang sama” 

Dari pendapat diatas maka dapat 

diambil pengertian bahwa reabilitas adalah 

apabila alat ukur yang digunakan dapat 

memberi hasil yang relatif sama bila 

dilakukan pengeukuran kembali terhadap 

subyek yang diteliti. Untuk menguji 

reabilitas instrument angket, peneliti 

menggunakan teknik statistik dengan 

rumus Cronbach Alpha  sebagai berikut: 
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Keterangan : 

r11  = Reliabilitas instrumen 

k  = Banyaknya item pertanyaan/ 

banyaknya soal 

2b  = Jumlah varians item 

2t  = Varians total 

N

o 

Variabel Cronbach 

Alpha 

Ket 

1 Rasa 

Percaya Diri 

0,774 Reliabel 

2 Kemampuan 

Berinteraksi 

Sosial 

0,803 Reliabel 

 

c. Jenis Analisis Data 

Data penelitian ini dianalisis 

dengan teknik statsitik untuk meramalkan 

hubungan antara variabel bebas dengan 

variabel terikat. Peneliti menggunakan 

rumus korelasi product moment dengan 

angka kasar dari Pearson sebagai berikut: 

rxy=   
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Keterangan:  

rxy =  koefisien korelasi antara X dan Y 

∑XY   =  jumlah hasil kali X dan Y 

X
2
 =  kuadrat dari X 

Y
2
 =  kuadrat dari Y 

n=  jumlah responden 
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d. Norma Keputusan 

Norma keputusan yang digunakan 

dalam penelitian sebagai berikut:  

Dari hasil rxy dikonsultasikan 

dengan rtabel, jika rxy sama atau lebih besar 

dari rtabel, maka hipotesis penelitian 

diterima dan sebaliknya. Penafsiran hasil 

pengolahan data menggunakan tingkat 

kepercayaan 0.05 sebagai batas signifikan. 

III. HASIL DAN KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis data dan 

didukung teori-teori yang dijadikan 

landasan, maka pembahasan hasil 

pengujian hipotesis yang menyatakan ada 

hubungan rasa percaya diri dengan 

kemampuan berinteraksi sosial siswa kelas 

VII SMP Negeri 3 Ngadirojo tahun pajaran 

2014/2015 diawali dari proses pengadaan 

instrumen angket penelitian. 

Langkah-langkah yang ditempuh 

dalam pengadaan instrumen penelitian 

melalui beberapa tahap. Adapun prosedur 

yang ditempuh adalah perencanaan butir 

soal, penyuntingan, uji coba, 

penganalisaan hasil, dan pengadaan revisi 

terhadap item-item yang dirasa kurang 

baik. Bentuk skala yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah skala tertutup. Subjek 

diminta untuk memilih satu jawaban yang 

sesuai dengan dirinya. Jadi pertanyaan 

bersifat tertutup. 

Sebelum instrumen tersebut 

digunakan sebagai alat pengumpul data, 

maka terlebih dahulu dilakukan uji 

validitas dan uji reliabilitas. Untuk 

mengukur validitas instrumen dihitung 

menggunakan rumus product moment. 

Berdasarkan dari 30 item soal pada angket 

percaya diri yang diuji validitas, diperoleh 

22 item soal yang dinyatakan valid 

sehingga 8 item soal dinyatakan tidak valid 

dan dari 30 item soal pada angket  interaksi 

sosial yang diuji validitas,  diperoleh 21 

item soal yang dinyatakan valid sehingga 9 

item soal dinyatakan tidak valid. 

Sedangkan dari hasil pengujian reliabilitas 

yang menggunakan koefisien alfa 

didapatkan nilai r11= 0,77 untuk angket 

percaya diri dan r11= 0,80 untuk angket 

interaksi sosial. 

Pengujian hipotesis dilakukan 

dengan menggunakan uji statistik koefisien 

korelasi yang sebelumnya dilakukan uji 

randomisasi dan uji independensi terlebih 

dahulu. 

Berdasarkan hasil analisis data 

yang diperoleh dengan menggunakan 

metode analisis korelasi product moment, 

didapatkan nilai rhitung = 0,785 dengan 

tingkat keeratan hubungan kuat/tinggi 

karena terletak antara nilai 0,70 – 0,90. 

Selanjutnya  dikonsultasikan dengan rtabel 

dengan taraf signifikan 5% diperoleh nilai 
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0,329. Dengan demikian, maka rhitung lebih 

besar dari rtabel (0,785 > 0,329). 

Dari hasil penelitian ini, 

menunjukkan adanya hubungan rasa 

percaya diri dengan kemampuan 

berinteraksi sosial siswa. Hal ini 

disebabkan karena rasa percaya diri yang 

ada dalam diri seseorang merupakan modal 

awal untuk melakukan komunikasi. 

Dengan dorongan rasa percaya diri 

tersebut akan menghilangkan rasa takut 

dalam diri, yang akan menghambat 

jalannya suatu komunikasi dan proses 

berinteraksi sosial akan terhambat. 

Dengan rasa percaya diri yang kuat 

memungkinkan siswa dapat berinteraksi 

sosial dengan baik dilingkungan 

sekitarnya. 

Berdasarkan hasil analisis data dan 

interpretasi di atas, diperoleh rhitung dengan 

N=36 sebesar  0,785. Jika dikonsultasikan 

dengan rtabel dengan taraf signifikan 5% 

diperoleh angka 0,329. Dengan demikian, 

maka rhitung lebih besar dari rtabel (0,785 > 

0,329). Jadi, hipotesis yang menyatakan 

bahwa ada hubungan rasa percaya diri 

dengan kemampuan berinteraksi sosial 

siswa kelas VII SMP Negeri 3 Ngadirojo 

tahun pajaran 2014/2015 diterima. 

SIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis data serta 

mengacu pada rumusan masalah dan tujuan 

penelitian yang telah diuraikan, maka dapat 

ditarik simpulan bahwa ada hubungan rasa 

percaya diri dengan kemampuan 

berinteraksi sosial siswa kelas VII SMP 

Negeri 3 Ngadirojo Tahun Pelajaran 

2014/2015. 
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