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ABSTRAK
Konsep diri merupakan karakter unik manusia, yang dapat digunakan untuk
membedakan individu manusia dari makhluk hidup lainnya. Manusia sebagai
organisme yang mempunyai dorongan berkembang yang akan menyebabkan manusia
sadar akan eksistensi/keberadaan dirinya. Perkembangan yang berlangsung tersebut
kemudian membantu pembentukan konsep diri individu yang bersangkutan. Konsep
diri juga sangat diperlukan ketika seseorang melakukan komunikasi interpersonal
dengan seseorang lainnya karena komunikasi interpersonal merupakan komunikasi
individu satu dengan individu lain sehingga mendapatkan efek timbal-balik yang
mempunyai kesamaan makna. Berdasarkan paparan di atas, hal serupa dapat terjadi
dalam diri seorang dosen pemula dalam berinteraksi dengan para mahasiswanya.
Profesi sebagai dosen sering dikaitkan dengan seseorang yang mempunyai
intelektualitas tinggi, jarang tersenyum, kaku, berwibawa, kurang bersosialisasi dan
berinteraksi dengan mahasiswa di luar jam kuliah, sehingga mahasiswa sering
menganggap bahwa terdapat jurang pemisah antara mahasiswa dengan dosen.
Sedangkan mahasiswa merupakan siswa perguruan tinggi yang sebagian besar
masih berusia remaja dengan tingkat emosi yang berbeda-beda, karena ketika individu
manusia melakukan komunikasi interpersonal secara otomatis faktor psikologi
mempengaruhi karakternya masing-masing dalam konsep diri. Adapun faktor-faktor
penyebab timbulnya atraksi interpersonal, dapat dibedakan dari faktor personal,yaitu
kesamaan karakteristik personal, tekanan emosional (stres), harga diri yang rendah,
solasi sosial dan faktor-faktor situasional, yaitu daya tarik fisik (physical
attractiveness), ganjaran (reward), familiarity, kedekatan (proximity) atau
closeness,dan kemampuan (competence).
Kata Kunci: Konsep Diri, Komunikasi Interpersonal, Dosen Pemula dan Mahasiswa.
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ABSTRACT
The concept itself is unique human character, which can be used to distinguish
individual human beings from other living creatures. Humans as organisms that have
evolved impetus that will cause men aware of the existence / her existence. The
developments that took place later helped establish the concept of the individual
concerned. Self-concept is also needed when someone does interpersonal
communication with another person because of interpersonal communication is one
individual communication with other individuals so get reciprocal effects that have a
common meaning. Based on the above explanation, the same thing can happen inside
a novice lecturer in interacting with students. Profession as a lecturer often associated
with someone who has a high intellect, rarely smiling, stiff, dignified, less socializing
and interacting with students outside of class hours, so students often assume that
there is a gap between students and lecturers.
While students are college students, mostly teenage levels of different
emotions, because when individual human conduct interpersonal communication
automatically psychological factors affect each character in the concept of self. The
factors causing interpersonal attraction, can be distinguished from personal factors,
namely the similarity of personal characteristics, emotional stress (stress), low selfesteem, solasi social and situational factors, namely physical attraction (physical
attractiveness), rewards (reward), familiarity, proximity (proximity) or closeness, and
the ability (competence).

Keywords: Self-concept, Interpersonal Communication, Lecturer Beginners and
Students.
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1.
1.1.

Pendahuluan
Latar Belakang

Salah satu faktor penentu keberhasilan perkembangan dalam diri manusia
adalah konsep diri, karena hal ini penting untuk menunjukkan eksistensi dan
aktualisasi individu manusia. Konsep diri merupakan sifat unik manusia, yang dapat
digunakan untuk membedakan individu manusia dari makhluk hidup lainnya.
Manusia sebagai organisme yang mempunyai dorongan berkembang yang akan
menyebabkan manusia sadar akan eksistensi/keberadaan dirinya. Perkembangan
yang berlangsung tersebut kemudian membantu pembentukan konsep diri individu
yang bersangkutan.
Perasaan individu manusia yang menyatakan bahwa manusia tidak memiliki
kemampuan apapun dalam dirinya dapat menghambat pembentukan konsep diri
manusia tersebut karena segala keberhasilan bergantung kepada cara individu
memandang kualitas kemampuan yang dimiliki dan masalah-masalah yang terjadi
dalam dirinya. Pandangan dan sikap negatif terhadap kualitas kemampuan yang
dimiliki mengakibatkan individu memandang seluruh tugas sebagai suatu hal yang
sulit untuk diselesaikan. Sebaliknya pandangan positif terhadap kualitas kemampuan
yang dimiliki mengakibatkan seseorang individu memandang seluruh tugas
sebagai suatu hal yang mudah untuk diselesaikan. Konsep diri dalam manusia
terbentuk dan dapat berubah karena interaksi dengan lingkungannya. Pandangan
individu mengenai siapa dirinya dapat diperoleh lewat informasi, pendapat, penilaian
atau evaluasi yang diberikan orang lain pada diri individu tersebut.
Individu manusia akan mengetahui dirinya menarik, cantik, ganteng, pandai,
atau ramah jika ada informasi dari orang lain mengenai dirinya. Sebaliknya individu
tidak tahu bagaimana dirinya dihadapkan dengan orang lain tanpa ada informasi atau
masukan dari lingkungan maupun orang lain. (Rakhmat, 1996: 43). Dalam
kehidupan sehari-hari secara tidak langsung individu manusia telah menilai dirinya
sendiri. Penilaian akan dirinya sendiri meliputi watak diri, orang lain dapat
menghargai dirinya atau tidak. Selain itu sebagai penentu sikap individu dalam
bertingkah laku, artinya apabila individu/orang tersebut cenderung pemarah,
kemungkinan individu tersebut sulit berkomunikasi dengan individu lain, sebaliknya
jika individu cenderung ramah dan murah senyum, kemungkinan akan mudah
berkomunikasi dengan individu lain. Selain itu juga konsep diri dapat digunakan
sebagai tolok ukur penentu sikap individu dalam bertingkah laku, artinya apabila
individu cenderung berpikir akan berhasil, maka hal ini merupakan kekuatan atau
dorongan yang akan membuat individu menuju kesuksesan. Sebaliknya jika individu
berpikir akan gagal, maka hal ini sama saja mempersiapkan kegagalan bagi dirinya.
Berdasarkan paparan di atas, hal serupa dapat terjadi dalam diri seorang
dosen pemula dalam berinteraksi dengan para mahasiswanya. Profesi sebagai dosen
sering dikaitkan dengan seseorang yang mempunyai intelektualitas tinggi, jarang
tersenyum, kaku, berwibawa, kurang bersosialisasi dan berinteraksi dengan
mahasiswa di luar jam kuliah, sehingga mahasiswa sering menganggap bahwa
terdapat jurang pemisah antara mahasiswa dengan dosen. Hai ini disebabkan oleh
adanya berbagai macam perbedaan diantara mahasiswa dan dosen, seperti usia,
pengalaman, pendidikan, dan lain-lain. Namun, realitas sosial yang terjadi sekarang
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ini menunjukkan bahwa perguruan tinggi yang ada di Indonesia tidak lagi hanya
merekrut para dosen senior tetapi para dosen pemula diberi kesempatan untuk
memperlihatkan eksistensi dan kedibilitas dirinya sebagai intelektual muda.
Adaptasi sangat diperlukan bagi para dosen pemula yang baru pertama kali
memberikan materi pengajaran di kelas, oleh karena itu konsep diri positif harus
dibentuk untuk menunjang kredibilitas dirinya, sehinggakomunikasi interpersonal
akan tercipta dengan baik antara dosen dan mahasiswa. Konsep diri terjadi dari
persepsi-persepsi tentang sifat-sifat, nilai-nilai sikap, dan hubungan dosen pemula
dengan mahasiswa.
1.2.

Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan di atas di mana konsep diri sangat diperlukan dalam
komunikasi interpersonal terutama antara dosen pemula dengan mahasiswa di
Denpasar, maka dapat dirumuskan masalah bagaimana konstruksi konsep diri dalam
komunikasi interpersonal antara dosen pemula dengan mahasiswa di Denpasar ?
1.3.

Tujuan Khusus

Penelitian ini secara spesifik bertujuan mengkaji konstruksi konsep diri
dalam komunikasi interpersonal dosen pemula dengan mahasiswa secara kualitatif di
Denpasar.
2.

Kajian Teori

2.1. Konsep Diri
Pembentukan konsep diri dosen akan berpengaruh pada proses komunikasi
dengan mahasiswa. Konsep diri akan memudahkan atau menyulitkan seseorang
melakukan komunikasi interpersonal dengan seseorang lainnya. Hal-hal yang perlu
dipahami tentang konsep diri seperti dapat dipelajari melalui pengalaman nyata dan
interaksi individu dengan orang lain. Konsep diri berkembang secara bertahap
ditandai dengan kemampuan intelektual dan penguasaan lingkungan (positif) dengan
hubungan individu dan sosial yang mal adaptif (negatif). Selain itu dapat dijadikan
aspek kritikal yang mendasar dan pembentukan perilaku individu.
Ketika individu manusia melakukan komunikasi interpersonal, adanya atraksi
interpersonal terhadap orang lain, mengindikasikan berhasilnya seorang individu
berhubungan dengan lingkungannya. Adapun faktor-faktor penyebab timbulnya
atraksi, dapat dibedakan dari faktor personal (Devito, 1997:25) :
• Kesamaan karakteristik personal
• Tekanan emosional (stres)
• Harga diri yang rendah
• Isolasi sosial
dan faktor-faktor situasional (Devito, 1997:25) :
• Daya tarik fisik (physical attractiveness)
• Ganjaran (reward)
• Familiarity
4

•
•

Kedekatan (proximity) atau closeness
Kemampuan (competence)
Kemudahan seseorang melakukan komunikasi interpersonal akan
mempengaruhi kinerja individu tersebut dalam menciptakan sistem sosial
lingkungan kerjanya. Komunikasi interpersonal di lingkungan kampus, khususnya di
dalam kelas dapat terjadi antara dosen dengan pimpinan, dosen dengan dosen,
maupun dosen dengan mahasiswa. Maka dari itu dosen harus memiliki konsep diri
dan kemampuan komunikasi interpersonal, agar terciptanya komunikasi yang lebih
baik, agar tidak menyinggung perasaan, berbicara dengan sopan, dan memberikan
materi perkuliahan dengan sungguh-sungguh, begitu pun sebaliknya yang harus
dilakukan oleh mahasiswa kepada dosen.
Penelitian ini berfokus pada kontruksi konsep diri dalam komunikasi
interpersonal dosen pemula dengan mahasiswa di Denpasar. Adapun kondisi yang
mendorong perlunya dilakukan konstruksi konsep diri dalam komunikasi
interpersonal dosen pemula dengan mahasiswa di Denpasar sebagai berikut:
1. Kurangnya sosialisasi materi kuliah di luar jam perkuliahan
Sosialisasi materi kuliah yang telah diberi oleh dosen terkadang hanya efektif
dilakukan di dalam kelas dengan mahasiswa, tetapi kenyataannya ketika jam
perkuliahan sedang berlangsung mahasiswa kurang memberikan kontibusi
pertanyaan terhadap materi yang diberikan oleh dosennya. Alasan yang sering
dilontarkan adalah kurangnya rasa percaya diri mahasiswa untuk mengutarakan
pertanyaan atau pendapat secara langsung kepada dosen, malu karena dilihat
oleh teman-temannya, tidak adanya konsentrasi terhadap materi yang diberikan,
dan faktor-faktor lainnya. Umumnya mahasiswa lebih leluasa bertanya
mengenai materi yang kurang dimengerti atau memberikan pendapatnya dengan
bebas di luar jam perkuliahan, tetapi hal tersebut sulit dilakukan, mengingat
kesibukan dosen yang cukup padat dan mahasiswa yang segan bertanya dan
mengemukakan pendapatnya kepada dosennya. Asumsi para mahasiswa yang
menganggap dosen sangat sulit ditemui untuk bertukar pikiran mengenai
substansi materi di luar jam perkuliahan juga salah satu faktor penyebab
kurangnya sosialisasi materi perkuliahan di luar jam perkuliahan.
2. Kurangnya pembentukan konsep diri dalam komunikasi interpersonal dosen
dengan mahasiswa.
Konsep diri seseorang dinyatakan melalui sikap dirinya yang merupakan
aktualisasi orang tersebut. Manusia sebagai organisme yang memiliki dorongan
untuk berkembang yang pada akhirnya menyebabkan ia sadar akan keberadaan
dirinya. Perkembangan yang berlangsung tersebut kemudian membantu
pembentukan konsep diri individu yang bersangkutan. Ketika dosen dengan
mahasiswa melakukan interaksi membahas suatu materi perkuliahan, kegiatan
kemahasiswaan, maupun membahas suatu isu-isu nasional dan internasional
yang tengah ramai dibicarakan, maka akan tercipta komunikasi interpersonal
antara dosen dengan mahasiswa tersebut.
2.2. Komunikasi Interpersonal Dosen Pemula Dengan Mahasiswa
Menurut Devito (1997: 13) ciri-ciri komunikasi interpersonal harus
mempunyai keterbukaan (openness) bagaimana kemampuan menanggapi dengan
5

senang hati informasi yang diterimabahwa perasaan dan pikiran yang
diungkapkannya adalah miliknya dan ia bertanggungjawab atasnya, kemudian
empati (empathy) di mana kemampuan seseorang untuk mengetahui apa yang sedang
dialami orang lain pada suatu saat tertentu, dari sudut pandang orang lain itu, melalui
kacamata orang lain itu. Berbeda dengan simpati merupakan merasakan bagi orang
lain. Setelah itu dukungan (supportiveness) menjelaskan hubungan interpersonal
yang efektif bilamana terdapat sikap mendukung. Individu memperlihatkan sikap
mendukung dengan bersikap deskriptif bukan evaluasi, spontan bukan startegik.
Rasa positif (positiveness) untuk menciptakan situasi komunikasi kondusif untuk
interaksi yang efektif. Kesetaraan (equality) di mana ada pengakuan secara diamdiam bahwa kedua belah pihak menghargai, berguna, dan mempunyai sesuatu yang
penting untuk disumbangkan. Kesetaraan akan memberikan penghargaan positif
tidak bersyarat kepada individu lain (Surwanto, 2011:47).
Hubungan interaksi dosen dengan mahasiswa umumnya hanya terjadi di
dalam kelas, ketika dosen memberikan materi pengajaran dan mahasiswa
mendengarkan secara seksama. Setelah jam perkuliahan selesai, interaksi juga
berakhir. Kondisi ini terus berlanjut seakan menjadi suatu tradisi turun-temurun,
sehingga menimbulkan asumsi bahwa dosen sangat “ditakuti” oleh mahasiswa.
Pencitraan dosen yang terbentuk di lingkungan mahasiswa adalah sosok yang
disegani, susah “disentuh”, “galak”. Berdasarkan hal ini konsep diri para dosen,
khususnya dosen pemula akan terbentuk selama terjadi interaksi dan komunikasi
dengan mahasiswa.
Dosen pemula merupakan seorang tenaga pengajar dan pendidik di tingkat
universitas dan sederajatnya yang baru melaksanakan tugasnya dalam bidang
akademik perkuliahan. Tantangan dosen pemula terbilang cukup banyak, seperti usia
yang cukup terbilang masih muda, penguasaan materi, pengalaman mengajar atau
berbicara di depan orang banyak yang kemungkinan masih minim, hubungan
interaksi dengan dosen senior, dan hubungan interaksi dengan mahasiswa, di mana
terkadang mahasiswa meragukan kredibilitas dosen pemula
Adanya atraksi interpersonal dosen pemula sangat berpengaruh pada
pembentukan konsep diri dan cara berkomunikasi dosen dengan mahasiswa. Atraksi
interpersonal adalah kesukaan pada orang lain, sikap positif dan daya tarik
seseorang. Makin tertarik kita dengan orang lain maka semakin besar kecenderungan
kita untuk berkomunikasi dengan orang lain. Atraksi timbul oleh adanya faktorfaktor baik yang bersifat personal maupun situasional.
Pengaruh Atraksi Interpersonal pada Komunikasi Interpersonal dosen dan
mahasiswa sangat penting untuk menumbuhkan daya tarik seseorang. Jika kita
menyukai seseorang maka kita cenderung melihat segala sesuatu dari diri orang
tersebut dengan positif sebaliknya jika kita tidak menyukai seseorang maka kita akan
melihat segala sesuatu dari orang tersebut secara negatif. Situasi tersebut sangat
penting bagi terciptanya komunikasi interpersonal yang efektif, sebab semakin
positif sikap kita terhadap lawan bicara kita maka makin efektif pula kegiatan
komunikasi yang kita lakukan dengan orang tersebut.
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2.3 Teori Fenomenologi
Alfred Schutz mengatakan bahwa reduksi fenomenologis, pengesampingan
pengetahuan manusia tentang dunia, meninggalkan individu dengan apa yang ia
sebut sebagai suatu “arus-pengalaman” (stream of experience). (Mulyana, 2007:35).
Sebutan fenomenologis berarti studi tentang cara dimana fenomena hal-hal yang
kita sadari muncul kepada kita, dan cara yang paling mendasar dari pemunculannya
adalah sebagai suatu aliran pengalaman-pengalaman inderawi yang
berkesinambungan yang kita terima melalui panca indera kita. Fenomenologi
tertarik dengan pengidentifikasian masalah ini dari dunia pengalaman inderawi
yang bermakna, suatu hal yang semula yang terjadi di dalam kesadaran individual
kita secara terpisah dan kemudian secara kolektif, di dalam interaksi antara
kesadaran-kesadaran.
Bagian ini merupakan suatu bagian dimana kesadaran bertindak (acts) atas
data inderawi yang masih mentah, untuk menciptakan makna, di dalam cara yang
sama sehingga kita bisa melihat sesuatu yang bersifat mendua dari jarak itu, tanpa
masuk lebih dekat, mengidentifikasikannya melalui suatu proses dengan
menghubungkannya dengan latar belakangnya. Hal ini mengantarkan kita kepada
salah satu perbedaan yang jelas antara fenomenologi dan bentuk lain dari teori
tindakan: “tindakan” sejauh ini mengacu pada tindakan manusia dalam
berhubungan satu dengan yang lain dan lingkungannya. Bagi fenomenologi juga
sama halnya, bahkan tindakan terutama ditujukan kepada proses internal dari
kesadaran (manusia), baik individual ataupun kolektif. Sekali tindakan itu
ditransformasikan ke dalam fikiran kita, ia menjadi sulit untuk keluar lagi dan ini
mempunyai konsekuensinya pada usaha untuk memperluas sosiologifenomenologis menjadi sebuah teori tentang masyarakat seperti juga tentang
pribadi.
Membentuk penggolongan atau klasifikasi dari pengalaman dengan melihat
keserupaannya. Artinya dalam arus pengalaman dilihat bahwa objek-objek tertentu
pada umumnya memiliki ciri-ciri khusus, bahwa mereka bergerak dari tempat ke
tempat, sementara lingkungan sendiri mungkin tetap diam. Jadi “hubunganhubungan makna” (meanings contexs), serangkaian kriteria yang mengorgnisir
pengalaman inderawi manusia ke dalam suatu dunia yang bermakna. Hubunganhubungan makna diorganisir secara bersama-sama, juga melalui proses tipikasi, ke
dalam apa yang Schutz namakan “kumpulan pengetahuan” (stock of knowledge).
Kalau kita tetap pada tingkat kumpulan pengetahuan umum (commomsense
knowledge), kita diarahkan kepada studi-studi yang berlingkup kecil, mengenai
situasi-situasi tertentu, yang merupakan jenis karya empiris.
Perkembangan fenomenologi menjadi suatu teori mengenai masyarakat.
Sosiologi-fenomenologi memiliki kemampuan tertentu untuk bersifat sangat
menarik dan sekaligus membosankan. Khususmya di dalam fungsionalisme
structural, yang merupakan perubahan menyegarkan, bergerak dari kategorikategori teoritis yang sangat abstrak, yang sedikit sekali keitannya dengan dunia
sosial yang kita alami, dan langsung masuk ke dalam kehidupan sehari-hari.
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3. Metode Penelitian
3.1. Pendekatan Penelitian
Penelitian ini berfokus untuk mengkonstruksi makna konsep diri dalam
komunikasi interpersonal dosen pemula dengan mahasiswa di Denpasar. Penelitian
ini menggunakan pendekatan interpretif. Dengan menggunakan paradigma
interpretif, peneliti dapat melihat fenomena dan menggali pengalaman dari objek
penelitian. Pendekatan interpretif berangkat dari upaya untuk mencari penjelasan
tentang peristiwa-peristiwa sosial atau budaya yang didasarkan pada perspektif dan
pengalaman orang yang diteliti.
Pendekatan interpretatif diadopsi dari orientasi praktis. Secara umum
pendekatan interpretatif merupakan sebuah sistem sosial yang memaknai perilaku
secara detail langsung mengobservasi. (Mulyana, 2002: 58). Interpretif melihat fakta
sebagai sesuatu yang unik dan memiliki konteks dan makna yang khusus sebagai
esensi dalam memahami makna sosial. Selain itu pendekatan interpretif melihat
fakta sebagai hal yang cair (tidak kaku) yang melekat pada sistem makna. Faktafakta tidaklah imparsial, objektif dan netral. Fakta merupakan tindakan yang spesifik
dan kontekstual yang bergantung pada pemaknaan sebagian orang dalam situasi
sosial. Interpretif menyatakan situasi sosial mengandung ambiguisitas yang besar.
Perilaku dan pernyataan dapat memiliki makna yang banyak dan dapat
dinterpretasikan dengan berbagai cara. (Mulyana, 2002: 62). Berdasarkan paparan di
atas teori yang digunakan adalah fenomenologi.
3.2. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Denpasar karena karakteristik mahasiswa yang
beragam dan kelestarian lingkungan budaya lokal. Mengingat penelitian ini
menggunakan pendekatan kualitatif, sehingga yang diutamakan adalah kedalaman
(depth) dari pada hasil penelitiannya dan bukan untuk mengeneralisasi hasil
penelitian.
3.3. Penentuan Informan
Keberadaan informan dalam penelitian ini sangat penting, karena dalam
penelitian kualitatif, peneliti bekerja sama dengan informan untuk mendapatkan
berbagai informasi yang diperlukan terkait dengan realitas yang diteliti. (Sugiono,
2009: 55) menguraikan informan sebagai “seorang pembicara asli yang berbicara
dengan mengulang kata-katakata, frase, dan kalimat dalam bahasa atau dialeknya
sebagai model imitasi dan sumber informasi”.
Informan merupakan sumber informasi yang membantu peneliti dalam
menyelami kehidupan alamiah di setting penelitian, sehingga penting bagi peneliti
untuk memilih informan yang tepat. Informan dalam penelitian ini adalah para
mahasiswa dan para dosen pemula di beberapa perguruan tinggi Denpasar.
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3.4. Pengumpulan Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data
sekunder. Data primer meliputi persepsi yang diperoleh langsung dari informan
mengenai tanggung jawab sosial dan pengungkapan informasi serta pandangannya
apabila dikaitkan dengan teori penelitian ini. Sementara itu data sekunder meliputi
dokumen-dokumen yang merepresentasikan aktivitas perkuliahan (objek penelitian),
pengungkapan informasinya, serta kajian-kajian mengenai penelitian ini. Metode
pengumpulan data meliputi pengamatan berpartisipasi, studi dokumentasi, serta
wawancara mendalam (indepth interview). Pengamatan berpartisipasi dilakukan
dengan cara melibatkan diri dalam kegiatan mengajar para mahasiswa dan dosen
pemula. Keterlibatan peneliti secara langsung di setting penelitian merupakan
strategi peneliti untuk bisa mendapatkan informasi yang diperlukan dalam penelitian
ini secara mendalam, bukan semata yang terlihat dari permukaan. Peneliti bertindak
sebagai instrumen penelitian sekaligus sebagai pengumpul data.
Wawancara mendalam yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dalam
bentuk wawancara tidak terstruktur, yang dilakukan tidak dalam suasana formal atau
kaku, namun tetap memberi penekanan pada hal-hal yang dianggap penting. Peneliti
melakukan wawancara dengan cara seperti ini untuk memastikan informan
memberikan jawaban-jawaban secara jujur dan tidak dibuat-buat. Peneliti melakukan
wawancara dengan informan dalam berbagai kesempatan. Selain melakukan
pengamatan dan wawancara, peneliti juga mencermati berbagai dokumen tertulis
berupa berita acara perkuliahan yang dapat memberikan informasi mengenai
aktivitas perkuliahan. Agar informasi-informasi yang diperoleh tidak ada yang
terlupakan, maka selama pelaksanaan pengumpulan data peneliti membuat catatan
lapangan (field notes). Pembuatan catatan lapangan ini tidak dilakukan ketika sedang
berhadapan dengan informan, tetapi peneliti menggunakan bantuan alat perekam
suara digital (digital voice recorder). Hasil rekaman ini yang kemudian secara
periodik dituangkan ke dalam catatan lapangan.
3.5. Analisis
Analisis dalam penelitian ini dilaksanakan melalui analisis teoritis dan
analisis empiris. Analisis teoritis dilakukan dengan perumusan masalah dan
metodologi penelitian yang dipakai dalam penelitian. Analisis empiris dilakukan
melalui tiga bentuk. Bentuk pertama adalah pendalaman masalah berkaitan dengan
aktivitas perkuliahan oleh dosen pemula dan mahasiswa dan pengungkapan
informasinya oleh masing-masing pihak dari dosen pemula dan mahasiswa. Bentuk
kedua adalah melakukan pendalaman makna atas penggunaan bahasa yang
digunakan dalam interaksi oleh dosen pemula dan mahasiswa. Bentuk ketiga
melakukan penelusuran proses implementasi konsep diri dalam komunikasi
interpersonal antara dosen pemula dan mahasiswa.
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3.6 Tahap-tahap Penelitian
Penelitian ini dilakukan dengan mengikuti empat tahap (Mulyana, 2002:66),
yaitu:
1. Tahap pra-lapangan. Tahap ini meliputi lima kegiatan, yaitu: menyusun rancangan
penelitian; melakukan telaah pustaka, menentukan lokasi penelitian (setting);
penjajakan lapangan; dan memilih informan.
2. Tahap pekerjaan lapangan. Tahap ini mencakup: memahami latar penelitian dan
persiapan diri; memasuki lokasi; dan mengumpulkan data.
3. Tahap analisis, meliputi analisis teoritis dan analisis empiris.
4. Tahap kodifikasi model pelaporan SRA dan penulisan laporan. Pada tahap ini
peneliti menuangkan hasil penelitian dalam bentuk laporan penelitian.
5. Tahap Implementasi.
6. Tahap Pengujian
7. Penulisan Laporan Akhir

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan
Seorang dosen yang memiliki konsep diri positif akan terlihat optimis,
penuh percaya diri dan selalu bersikap positif terhadap segala sesuatu, terutama
ketika dosen tersebut menjalin komunikasi interpersonal dengan mahasiswa.
Sebaliknya yang memiliki konsep diri negatif akan muncul jika dosen pemula
tersebut mengembangkan perasaan rendah diri, merasa ragu, kurang pasti serta
kurang percaya diri. Dosen pemula dikatakan mempunyai konsep diri negatif jika ia
menyakini dan memandang bahwa dirinya lemah, tidak berdaya, tidak dapat berbuat
apa-apa, tidak kompeten, gagal, malang, tidak menarik, tidak disukai dan tidak
memiliki daya tarik terhadap hidup. Sedangkan konsep diri yang positif akan
berkembang jika dosen pemula tersebut mengembangkan sikap yang berkaitan
dengan harga diri yang baik (good self esteem), kepercayaan diri yang tinggi (good
self confidence), dan kemampuan melihat diri secara realistis.
Berdasarkan penelitian mengenai konstruksi konsep diri dalam komunikasi
interpersonal antara dosen pemula dengan mahasiswa di Denpasar didapatkan hasil
bahwa mahasiswa lebih berani mengeluarkan pendapatnya jika dosen pemula yang
mengajar dikelasnya dan lebih senang karena sebagian besar dosen pemula dari segi
umur tidak terlalu jauh jaraknya dengan mahasiswa dibandingkan dengan dosen
senior yang mengajar mereka. Tetapi di lain sisi, etika dalam proses perkuliahan bagi
para mahasiswa ketika berhadapan dengan para dosen pemula sangat kurang
dibandingkan dengan dosen senior. Sebagian para mahasiswa kurang menghargai
para dosen pemula, tetapi ada juga yang menjadi teman saat di luar proses
perkuliahan.
Penggunaan bahasa yang dipahami oleh kedua belah pihak dosen pemula dan
mahasiswa membuat mahasiswa merasa nyaman berbicara dengan dosen pemula.
Tetapi sebagai dosen harus mempunyai konsep diri positif dalam menghadapi setiap
sikap dan perilaku yang ada dalam diri para mahasiswa, khususnya dalam
melakukan komunikasi interpersonal. Kenyamanan yang diperlukan mahasiswa
tetapi ketegasan yang baik dapat pula ditunjukkan oleh para dosen pemula sehingga
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rasa profesional kerja terlaksana dengan baik dan mahasiswa juga pada akhirnya
mempunyai konsep diri yang positif ketika melihat dosennya dalam melakukan
proses komunikasi interpersonal.
Relevansi analisis kajian dari hasil penelitian ini dengan teori fenomenologi
sangat tepat karena di jaman sekarang sudah banyak terjadi fenomena dosen pemula,
artinya bagi mereka yang masih muda sudah menjadi dosen sehingga paradigma
dosen senior yang ”ditakuti” oleh para mahasiswa sedikit demi sedikit hilang dan
menjadi paradigma dosen pemula yang membuat rasa nyaman para mahasiswa
melakukan komunikasi interpersonal.
5. Kesimpulan
Kesimpulan dari penelitian ini, jika konsep diri dosen pemula mempunyai
konsep diri positif, artinya sebagian besar para dosen muda atau pemula secara
fenomenologi dapat lebih leluasa melakukan komunikasi interpersonal dibandingkan
dengan para dosen senior dan sudah memiliki usia di atas empat puluh tahun.
Konstruksi konsep diri dosen pemula dalam melakukan komunikasi interpersonal
kepada para mahasiswa sebisa mungkin dieksplore lebih mendalam sehingga sebagai
dosen pemula juga mempunyai konsep diri positif dan dapat memberikan contoh
untuk para mahasiswa.
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