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HUBUNGAN ANTARA KONSEP DIRI DENGAN PERILAKU DAMAI 
PADA MAHASISWA 
Amaliyah Salsabiela 

Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta 
 
Abstract. This study aimed to determine the relationship of self-concept and 
peaceful behavior in students, know the category of self-concept that is owned by 
the students, know the level of peaceful behavior which is owned by students and 
determine the effective contribution of self-concept against peaceful behavior. The 
hypothesis is that there is a positive relationship between self-concept and 
peaceful behavior in students. The population in this research is an active student 
of Muhammadiyah University of Surakarta active starting in 2011 amounted to 21 
857, using proportionate stratified random sampling technique obtained samples 
totaling 103 students. Retrieval of data in this study using peace behavioral scales 
and self-concept scale was analyzed by application product moment of SPSS 15 
programs. The results showed there was a significant positive relationship 
between the relationship between self-concept and peaceful behavior in students 
with a correlation coefficient (r) of 0.463, p = 0.000; (p <0.01). Self-concept 
students classified as positive categories with the RE 510.58> RH 408 and 
peaceful student behavioral level is high with the RE 187> RH 153. Effective 
contribution to the self-concept variables peaceful behavior in students at 21.6 so 
there are 78.4% of other variables that influence the behavior of students held 
peaceful. 
 Keywords: Self-Concept, Peaceful Behavior, Student 
 
Abstraksi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan konsep diri 
dengan perilaku damai pada mahasiswa, mengetahui kategori konsep diri yang 
dimiliki oleh mahasiswa, mengetahui tingkat perilaku damai yang dimiliki oleh 
mahasiswa dan mengetahui sumbangan efektif konsep diri terhadap perilaku 
damai. Hipotesis yang diajukan adalah terdapat hubungan positif antara konsep 
diri dengan perilaku damai pada mahasiswa. Populasi dalam penelitian ini 
adalah mahasiswa aktif Universitas Muhammadiyah Surakarta yang terhitung 
aktif pada tahun 2011 berjumlah 21.857, dengan menggunakan teknik 
proportionate stratified random sampling didapatkan sampel berjumlah 103 
mahasiswa. Pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan skala perilaku 
damai dan skala konsep diri kemudian dianalisis dengan aplikasi program 
product moment pada SPSS 15. Hasil penelitian menunjukkan ada hubungan 
positif yang sangat signifikan antara hubungan antara konsep diri dengan 
perilaku damai pada mahasiswa dengan nilai koefisien korelasi (r) sebesar 0,463; 
p=0,000; (p<0,01).Kategori konsep diri mahasiswa tergolong positif dengan RE 
sebesar 510,58 > RH sebesar 408 dan tingkat perilaku damai mahasiswa 
tergolong tinggi dengan RE sebesar 187> RH sebesar 153.  Sumbangan efektif 
variabel konsep diri terhadap perilaku damai pada mahasiswa sebesar 21,6 
sehingga masih terdapat 78,4% variabel lain yang mempengaruhi perilaku damai 
yang dimiliki mahasiswa. 
Kata Kunci: Konsep Diri, Perilaku Damai, Mahasiswa
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PENDAHULUAN 

Kehidupan damai dalam 

bermasyarakat dibutuhkan oleh semua 

orang agar dapat menjalankan 

hidupnya dengan lebih optimal. 

Perdamaian dapat diartikan sebagai 

keadaan tanpa perang, kekerasan 

ataupun konflik (KBBI, 2008; Oxford 

Learner’s Pocket Dictionary, 1991) 

atau sering disebut dengan perdamaian 

negatif (Galtung dalam Windhu, 1992) 

atau perdamaian dingin (Fisher dkk, 

2000). Namun dalam kenyataannya 

masyarakat masih mengalami 

kekerasan dan ketidakadilan secara 

tidak langsung oleh sebuah sistem, 

sehingga muncullah perdamaian 

positif yang berarti tidak adanya 

kekerasan struktural atau terciptanya 

keadilan sosial agar tercipta suasana 

yang harmoni (Galtung dalam 

Windhu, 1992) pada semua aspek 

kehidupan masyarakat (Fisher dkk, 

2000). Pengertian lain dalam bahasa 

arab perdamaian dikenal dengan salam 

yang memiliki 6 makna yang 

mencakup keamanan dan keabadian 

dalam pengertian yang non-duniawi, 

kesehatan, keterpiharaan/keselamatan, 

ucapan salam, penyerahan diri secara 

ikhlas, serta kebebasan dari unsur-

unsur yang mengganggu 

(Anand,2002).  

Pentingnya perdamaian dalam 

berbagai sektor, terutama sektor 

pendidikan, menjadikan PBB melalui 

UNESCO mengeluarkan mandat 

bahwa dekade 2001 sampai 2010 

sebagai dekade budaya damai tanpa 

kekerasan. Budaya damai dijadikan 

arus utama dalam berbagai aspek 

kehidupan karena perdamaian 

merupakan hal penting untuk 

kesuksesan generasi yang akan datang 

(Karyani & Partini, 2012). 

Mahasiswa merupakan agen 
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penerus bangsa dalam kehidupan 

bermasyarakat memiliki posisi yang 

sangat strategis. Status yang 

dimilikinya sebagai kaum intelektual 

dan agent of change menjadikan 

mahasiswa dituntut mampu 

mengembangkan dan mengamalkan 

pengetahuannya untuk kehidupan 

secara luas, peka terhadap kebutuhan 

dan kesejahteraan masyarakat, dan 

tentunya dapat menyatu dengan 

masyarakat. Dari perannya tersebut 

itulah menjadikan mahasiswa telah 

banyak menuliskan sejarah dalam 

upaya menuju perdamaian positif 

(positive peace) yang menjamin 

terciptanya keadilan sosial bagi 

masyarakat menjadi lebih nyata. Oleh 

sebab itu mahasiswa menjadi kekuatan 

sosial politik yang penting. 

Sifat khas yang tidak bisa 

terlepaskan dari mahasiswa adalah 

sifat kemudaan dan sifat kritisnya. 

Kehidupannya yang berada dalam 

dunia ide menjadikan mereka 

cenderung untuk selalu mengkritik 

realita agar sesuai dengan kondisi 

idealnya (Sarwono,1978). Dapat kita 

saksikan di beberapa media internet, 

elektronik maupun cetak mengenai 

perilaku mahasiswa dalam menyikapi 

berbagai keadaan yang berbeda 

dengan kondisi idealnya tersebut 

berjalan secara damai atau sebaliknya. 

Perbedaan seseorang dalam 

berperilaku ini salah satunya 

dipengaruhi oleh konsep diri yang 

dimilikinya. Oleh karena itu konsep 

diri sangat penting untuk dipelajari 

karena konsep diri mempengaruhi 

perilaku seseorang (Tim MGBK, 

2010; Markus dalam Sarwono,dkk 

2009; Raimy dalam Burns,1993), 

terutama dalam penentuan yang 

berkaitan dengan perilaku good dan 

evil (Miller, 2004) berupa perilaku 
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peduli dan membantu atau 

permusuhan dan agresi (Staub dalam 

Miller, 2004). Adapaun tujuan dari 

penelitian ini adalah a. mengetahui 

hubungan antara konsep diri dengan 

perilaku damai pada mahasiswa, 

b.mengetahui kategori konsep diri 

yang dimiliki oleh mahasiswa, 

c.mengetahui perilaku damai yang 

dimiliki oleh mahasiswa. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kuantitatif dengan variabel 

bebas konsep diri dan variabel 

tergantung perilaku damai. 

Subjek penelitian ini adalah 

mahasiswa UMS S1 yang terhitung 

aktif pada tahun 2011 memasuki 

semester 3 yang berjumlah 103 

mahasiswa. 

Alat pengumpul data yang 

digunakan adalah skala konsep diri 

yang terdiri dari 136 aitem dan skala 

perilaku damai yang terdiri dari 81 

aitem. 

Penelitian ini dianalisis 

menggunakan menggunakan teknik 

koefisien korelasi product moment 

pada program SPSS 15.0 untuk 

mengetahui korelasi antar variabel 

(Azwar, 2004), yaitu variabel konsep 

diri dan perilaku damai. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil analisis data 

dengan menggunakan teknik analisis 

product moment dari Pearson 

diperoleh nilai koefisien korelasi (r) 

sebesar 0,463; p=0,000; (p<0,01). 

Hasil ini menunjukkan bahwa ada 

hubungan positif yang sangat 

signifikan antara konsep diri dengan 

perilaku damai pada mahasiswa. 

Semakin positif konsep diri maka 

semakin tinggi perilaku damai yang 

dimiliki mahasiswa. Selain itu konsep 

diri dapat dijadikan salah satu 

prediktor untuk mengukur perilaku 
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damai yang dimiliki mahasiswa. Hal 

ini dikarenakan konsep diri dianggap 

menjadi salah satu faktor pembentuk 

perilaku karena konsep diri 

merupakan variabel yang 

mempengaruhi perilaku seseorang 

(Tim MGBK, 2010; Markus dalam 

Sarwono,dkk 2009; Raimy dalam 

Burns,1993), terutama dalam 

penentuan yang berkaitan dengan 

perilaku good dan evil (Miller, 2004) 

berupa perilaku peduli dan membantu 

atau permusuhan dan agresi (Staub 

dalam Miller, 2004). 

Pembentukan konsep diri 

mahasiswa yang masuk dalam periode 

masa remaja akhir hingga dewasa 

awal sangat dipengaruhi oleh peer, 

achievement dan social role (Tung dan 

Kiyak, 1998) yang secara tidak 

langsung ketiga faktor tersebut ikut 

mempengaruhi juga terbentuknya 

perilaku damai karena hubungan 

konsep diri dengan perilaku damai 

memiliki korelasi yang sangat 

signifikan dan positif. 

Hasil penelitian ini sesuai 

dengan hipotesis yang diajukan 

peneliti bahwa terdapat hubungan 

positif antara konsep diri dengan 

perilaku damai pada mahasiswa. 

Semakin positif konsep diri maka 

semakin tinggi perilaku damai yang 

dimiliki mahasiswa; demikian juga 

sebaliknya semakin negatif konsep 

diri maka semakin rendah perilaku 

damai yang dimiliki mahasiswa. 

Sumbangan efektif konsep diri 

terhadap perilaku damai sebesar 

21,6%, sehingga masih terdapat 78,4% 

variabel lain yang mempengaruhi 

perilaku damai yang dimiliki 

mahasiswa seperti a. pengetahuan, b. 

belief, c. nilai sosial yang dianut 

individu, d. motivasi, dan  e. persepsi 

yang masuk sebagai faktor internal, 
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dan a. referent, b. lingkungan, c. 

sarana, dan d. sistem yang masuk 

sebagai faktor eksternal. 

Berdasarkan hasil analisis 

diketahui variabel perilaku damai 

memiliki rerata empirik (RE) sebesar 

187 dan rerata hipotetik (RH) sebesar 

153 yang berarti perilaku damai pada 

mahasiswa tergolong tinggi. Hasil ini 

didukung oleh penelitian sebelumnya 

oleh Karyani dan Partini (2008) pada 

mahasiswa psikologi UMS. Perilaku 

damai yang rata-rata dimiliki oleh 

mahasiswa UMS masuk dalam 

kategori tinggi dapat dikarenakan 

adanya faktor eksternal yang 

mendukung seperti a. referent, b. 

lingkungan, c. sarana, dan d. sistem. 

UMS memiliki lingkungan, sarana dan 

sistem yang mendukung sehingga 

dapat membentuk referent yang positif 

pula. Filosfi yang dimiliki UMS yaitu 

“Wacana Keilmuan dan Wacana 

Keislaman” serta kebijakan mutu yang 

berlandaskan nilai-nilai islam 

membentuk UMS memiliki sistem 

yang saling mendukung dan 

berkesinambungan dalam membentuk 

peraturan, tata tertib, kebijakan, 

kurikulum dan sistem akademik 

maupun non-akademik yang 

membentuk konsep diri dan perilaku 

damai yang baik pada mahasiswa 

karena berlandaskan nilai islam. Pada 

sistem akademik seperti kurikulum, 

UMS memiliki kebijakan menetapkan 

mata kuliah ke-islaman seperti Studi 

Islam 1, Studi Islam 2, Studi Islam 3 

dan Kemuhammadiyahan yang wajib 

ditempuh oleh setiap mahasiswa 

hingga semester 4. Studi Islam 1 dan 

Studi Islam 2 yang ditempuh saat 

semester 1 dan semeseter 2 

mewajibkan mahasiswa menginap di 

pondok Shobron selama 1 minggu dan 

diisi penuh oleh materi-materi 
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keislaman mengenai fiqih, tata cara 

beribadah, hukum-hukum islam 

hingga tata cara bermuamalah dengan 

sesama manusia seperti cara 

berpakaian dan berperilaku. Kebijakan 

lain dalam ranah akademik seperti 

adanya halaqoh-halaqoh yang diisi 

kajian keislaman yang diikuti oleh 

seluruh mahaiswa hingga semester 2, 

diadakan setiap satu minggu sekali 

setiap hari sabtu yang pelaksanaanya 

dikoordinir oleh Mentoring Al-Islam 

pada semua fakultas. Hal ini didukung 

oleh penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Susilowati (2008) 

dengan subjek penelitian pada 

mahasiswi UMS yang mengikuti 

kegiatan Mentoring Al-Islam. 

Hasilnya mengungkapkan peranan 

Mentoring Al-Islam di UMS selain 

meningkatkan pendisiplinan sholat 

mahasiswi UMS juga mahasiswi UMS 

mendapatkan pembinaan dalam 

pribadinya dalam peningkatan dan 

perbaikan pemahaman ajaran islam 

dan ilmu-ilmu islam yang dapat 

diterapkan dalam kehidupannya 

sehari-hari. Sarwono (1978) 

mengungkapkan tingkat protes dan 

agresi (perilaku tidak damai) 

mahasiswa juga dipengaruhi oleh 

kebijakan yang berlaku di universitas. 

Ketika terdapat kebijakan yang dirasa 

tidak sesuai dengan kondisi idealnya, 

mahasiswa yang memiliki kekhasan 

sifat kritisnya selalu mengkritik realita 

agar terjadi perubahan-perubahan 

mendekati harapan idealnya. Hal ini 

dikarenakan kaum intelektual hidup 

dalam dunia ide (Knopfelmacher 

dalam Sarwono,1978). Sehingga 

ketika realita sama atau mendekati 

dengan dunia ide, mahasiswa 

cenderung tidak melakukan aksi 

protes dan agresi. Kebijakan akademik 

lain yang diterapkan oleh UMS adalah 
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adanya kehadiran sebesar 75% sebagai 

syarat untuk dapat mengikuti ujian 

tengah semester dan ujian akhir 

semester. Kebijakan ini menjadikan 

mahasiswa lebih fokus pada kegiatan 

akademiknya dan memiliki peluang 

yang lebih kecil untuk mengkritisi 

segala sesuatu yang ada di 

lingkungannya. Peneliti simpulkan 

kebijakan akademik maupun 

kebijakan non-akademik memiliki 

pengaruh pada pembentukan perilaku 

damai, namun kebijakan akademik 

memiliki pengaruh yang lebih 

signifikan karena kebijakan ini 

langsung diterapkan untuk mahasiswa, 

selain itu karena kebijakan non 

akademik pun secara tidak langsung 

tetap berhubungan dengan kegiatan 

akademik yang berlangsung di UMS. 

Kemudian variabel konsep diri 

memiliki rerata empirik (RE) sebesar 

510,58 dan rerata hipotetik (RH) 

sebesar 408 yang berarti konsep diri 

yang dimiliki mahasiswa UMS masuk 

dalam kategori tinggi. Faktor-faktor 

yang mempengaruhi terbentuknya 

konsep diri terbagi menjadi faktor 

internal dan faktor eksternal. Faktor 

internal seperti seperti a. citra diri, b. 

kemampuan bahasa, c. pengalaman, d. 

jenis kelamin, e. harapan. Kemudian 

faktor eksternal seperti  a. umpan balik 

lingkungan, b. identifikasi diri yang 

dikaitkan dengan kondisi eksternal 

dan stereotip masyarakat, c. pola asuh, 

perlakuan, dan komunikasi dengan 

orang tua, d.significant person, e. 

perceived attractiveness, f. perceived 

competence, g. achievement, h. social 

role, i. suku bangsa, j. nama dan 

pakaian (seperti nama julukan dan 

cara berpakaian). Jika faktor ini 

dikaitkan dengan kondisi yang ada, 

UMS telah membentuk peraturan yang 

menjadi social role bagi mahasiswa 
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salah satunya adalah cara berpakaian. 

Sehingga social role dan cara 

berpakaian ini secara tidak langsung 

menjadi salah satu faktor yang ikut 

berperan dalam pembentukkan konsep 

diri mahasiswa yang positif. 

Kemudian tingginya skor 

perilaku damai pada mahasiswa UMS 

selain karena faktor-faktor yang telah 

dijabarkan sebelumnya, dapat 

disebabkan juga karena mayoritas 

mahasiswa UMS termasuk dalam 

kelompok non-aktivis. Jumlah 

mahasiswa non-aktivis di UMS 

sebesar 70,87% yang memiliki ciri-ciri 

kurang memiliki sifat kritis karena 

lebih fokus pada perihal akademik 

saja. Mahasiswa non-aktivis menjadi 

mayoritas di UMS karena dari 

sejumlah subjek yang terkumpul 

setelah dilakukan identifikasi melalui 

kuisoner yang dibuat oleh Sarwono 

(1987) didapatkan hasil bahwa tidak 

semua mahasiswa yang aktif 

mengikuti kegiatan non-akademik 

seperti organisasi mahasiswa masuk 

dalam kelompok mahasiswa 

pemimpin maupun aktivis. Sehingga 

dari total jumlah sampel sebanyak 103 

mahasiswa yang termasuk dalam 

kelompok pemimpin hanya sebesar 

9,71 % dan yang masuk dalam 

kelompok aktivis sebesar 19,42 %. 

Uji ANOVA pada variabel 

konsep diri dan perilaku damai pada 

mahasiswa dibedakan berdasarkan 

ranah akademik dan fakultas. Dari 

hasil uji ANOVA pada variabel 

konsep diri didapatkan bahwa tidak 

ada perbedaan yang sangat signifikan 

baik saat dibedakan berdasarkan dari 

ranah akademik maupun fakultas. Uji 

ANOVA pada variabel konsep diri 

yang dibedakan berdasarkan ranah 

akademik didapatkan F sebesar 1,084 

dan Sig. p=0,360, (p>0,05). Kemudian 
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uji ANOVA pada variabel konsep diri 

yang dibedakan berdasarkan fakultas 

didapatkan F sebesar 1,784 dan Sig. 

p=0,1, (p>0,05). Didapatkan hasil 

yang berbeda saat dilakukan uji 

ANOVA pada variabel perilaku damai 

yang dibedakan berdasarkan ranah 

akademik, yaitu diperoleh nilai F 

sebesar 5,080 dan Sig. p=0,003, 

(p<0,01), probalilitas < 0,01 yang 

berarti terdapat perbedaan yang sangat 

signifikan perilaku damai yang 

dimiliki mahasiswa saat dibedakan 

berdasarkan ranah akademik. Mean 

perilaku damai tertinggi terdapat pada 

ranah akademik agama. Kemudian 

untuk uji ANOVA pada variabel 

perilaku damai yang dibedakan 

berdasarkan pada fakultas diperoleh 

nilai F sebesar 2,693 dan Sig. 

p=0,014, (p<0,05), probalilitas < 0,05 

yang berarti terdapat perbedaan yang 

signifikan perilaku damai yang 

dimiliki mahasiswa saat dibedakan 

berdasarkan fakultas. Mean perilaku 

damai tertinggi terdapat pada fakultas 

Tarbiyah. Sehingga dari data di atas 

dapat dilihat bahwa mahasiswa yang 

ada pada ranah akademik agama 

memiliki perilaku damai lebih tinggi 

dibanding dengan ranah akademik 

yang lain dan anggota ranah akademik 

agama yang memiliki mean tertinggi 

adalah fakultas Tarbiyah. 

Berdasarkan beberapa hasil 

yang didapat, seperti: besarnya 

sumbangan efektif variabel konsep 

diri terhadap perilaku damai sebesar 

21,6% , adanya perbedaan perilaku 

damai pada mahasiswa jika dilihat dari 

ranah akademik dan fakultasnya, dan 

hasil penelitian Susilowati (2008) 

mengenai peran Mentoring Al-Islam 

dalam pembentukan pribadi, maka 

dapat disimpulkan bahwa selain 

variabel konsep diri, landasan agama 
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bisa menjadi salah satu indikator 

bahwa faktor pembentuk perilaku 

damai dipengaruhi oleh pengetahuan 

agama, belief, nilai sosial yang dianut 

individu, motivasi, persepsi , referent, 

lingkungan, sarana, dan sistem yang 

berlandasakan pada agama. 

Dalam penelitian ini terdapat 

beberapa kelemahan antara lain 

jumlah sampel mahasiswa pemimpin, 

aktivis dan non-aktivis yang tidak 

proporsional atau memiliki 

ketimpangan jumlah sampel, sehingga 

tidak dapat dilakukan uji beda 

berdasarkan kelompok mahasiswa. 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian 

dan pembahasan, maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa : 

1. Ada hubungan positif yang sangat 

signifikan antara konsep diri dengan 

perilaku damai yang dimiliki 

mahasiswa. Artinya, semakin positif 

konsep diri maka semakin tinggi pula 

perilaku damai yang dimiliki 

mahasiswa, dan sebaliknya semakin 

negatif konsep diri maka semakin 

rendah pula perilaku damai yang 

dimiliki oleh mahasiswa. Hal ini 

ditunjukkan dengan koefisien (r) 

sebesar 0,463; p=0,000; (p<0,01). 

2. Konsep diri mahasiswa UMS 

tergolong positif ditunjukkan dengan 

rerata empirik (RE) sebesar 510,58 

lebih besar dari rerata hipotetik (RH) 

sebesar 408. 

3. Tingkat perilaku damai yang 

dimiliki mahasiswa UMS tergolong 

tinggi dengan rerata empirik (RE) 

sebesar 187 lebih besar dari rerata 

hipotetik (RH) sebesar 153. Selain itu 

diketahui nilai mean tertinggi terdapat 

pada ranah akademik agama, dengan 

hasil uji ANOVA didapatkan nilai F 

sebesar 5,080 dan Sig. p=0,003, 
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(p<0,01), probalilitas < 0,01 yang 

dapat diartikan bahwa terdapat 

perbedaan yang sangat signifikan 

perilaku damai yang dimiliki 

mahasiswa berdasarkan ranah 

akademik. Selanjutnya nilai mean 

tertinggi terdapat pada fakulas 

tarbiyah, dengan hasil uji ANOVA 

didapatkan nilai F sebesar 2,693 dan 

Sig. p=0,014, (p<0,05), probalilitas < 

0,05 maka dapat disimpulkan bahwa 

terdapat perbedaan yang signifikan 

perilaku damai yang dimiliki 

mahasiswa berdasarkan fakultas. 

4. Sumbangan efektif konsep diri 

terhadap perilaku damai sebesar 

21,6%, yang ditunjukkan oleh 

koefisien determinan (r2) = 0,216. 

Sehingga masih terdapat 78,4% 

variabel lain yang mempengaruhi 

perilaku damai yang dimiliki oleh 

mahasiswa seperti a. pengetahuan, b. 

belief, c. nilai sosial yang dianut 

individu, d. motivasi, dan  e. persepsi 

sebagai faktor internal, dan a. referent, 

b. lingkungan, c. sarana, dan d. sistem 

merupakan variabel yang 

mempengaruhi sebagai faktor 

eksternal. 
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