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Abstraksi :
Individu dalam perannya sebagai mahasiswa, dituntut untuk menjadi lebih
mandiri, mampu berinisiatif, lebih dewasa, dan lebih matang dalam berpikir dan
berperilaku. Semua hal tersebut dapat dicapai bila individu dapat berinteraksi
secara baik dan dapat berperilaku asertif. Perilaku asertif punya dampak baik
terhadap orang lain ataupun diri sendiri. Dampak terhadap diri sendiri misalnya
timbulnya rasa percaya diri pada indivudu tersebut. Penelitian ini bertujuan
untuk menguji apakah ada hubungan antara perilaku asertif dengan kepercayaan
diri pada mahasiswa. Pengumpulan data dilakukan terhadap mahasiswa
Universitas Gunadarma Depok dan Kelapa Dua. Data diperoleh melalui
kuesioner dengan metode try out terpakai. Jumlah keseluruhan responden yang
memenuhi criteria adalah 100 subjek, merupakan mahasiswa tingkat 1,2,3,4, dan
5, yang berusia antara 18- 21 tahun. Data yang diperoleh kemudian dianalisi
dengan bantuan SPSS ver. 13.0 for windows. Untuk pengukuran perilaku asertif
terlebih dahulu dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas dengan teknik Alpha
Cronbach dengan bantuan SPSS ver.13.0 for windows. Dari 38 item yang
diujicobakan diperoleh 27 item yang valid dengan kisaran antara 0.1954 sampai
dengan 0.4795. Uji reliabilitas diperoleh sebesar 0.762 yang berarti cukup
reliable karena mendekati 1. Pada pengukuran kepercayaan diri juga dilakukan
uji validitas dan uji reliabilitas dengan teknik Alpha Cronbach dengan bantuan
SPSS ver.13.0 for windows. Dari 34 item yang diujicobakan diperoleh 26 item
yang valid dengan kisaran antara 0.2096 sampai dengan 0.5027. Uji reliabilitas
diperoleh sebesar 0.8027 yang berarti cukup reliable karena mendekati 1.
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil bahwa subjek memiliki tingkat
perilaku asertif yang cenderung tinggi, dimana mean empirik sebesar 81.44 dan
mean hipotetik sebesar 67.5. Subjek juga memiliki tingkat kepercayaan diri
yang cenderung sedang atau rata-rata, dimana mean empirik sebesar 68.91 dan
mean hipotetik sebesar 65. Sedangkan berdasarkan hasil analisis dengan
menggunakan regresi sederhana diperolah signifikansi sebesar 0.000 (p<0.01),

selain itu juga diperolah korelasi berdasarkan korelasi Product Moment dari
Pearson sebesar 0.573 yang berarti terdapat hubungan positif yang sangat
signifikan antara perilaku asertif dengan kepercayaan diri pada mahasiswa.
Berdasarkan hasil deskripsi subjek diketahui subjek yang berjenis kelamin
laki-laki cenderung lebih asertif dibandingkan dengan subjek perempuan. Begitu
pula dalam kepercayaan diri subjek yang berjenis kelamin laki-laki cenderung
lebih percaya diri dibandingkan dengan subjek perempuan. Berdasarkan tingkat
perkuliahan mahasiswa tingkat 1 dan 5 cenderung lebih asertif dibandingkan
mahasiswa tingkat 2,3,dan 4. Tetapi pada kepercayaan diri mahasiswa tingkat 5
yang cenderung lebih tinggi dibandingkan dengen tingkat 1,2,3,dan 4.

