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HUBUNGAN KONSEP DIRI DAN KECERDASAN INTERPERSONAL 
DENGAN KEPERCAYAAN DIRI SISWA SMP NEGERI 2 JATIYOSO 

KARANGANYAR TAHUN 2012 
 

Saida Lutfia 
 

ABSTRAK 
 

   Kepercayaan diri adalah karakter penting yang harus dimiliki oleh setiap orang.  
Konsep diri dan kecerdasan interpersonal berpengaruh terhadap  pembentukan kepercayaan 
diri. Anak yang memiliki konsep diri positif akan memiliki penilaian dan harga diri positif 
dan akan berpengaruh pada kepercayaan dirinya. Sedangkan kecerdasan interpersonal 
diperlukan oleh anak dalam menjalin hubungan sosial. Apabila anak  merasa diterima oleh 
lingkungannya maka akan terbentuk keyakinan akan eksistensi dirinya dan akan 
mempengaruhi perkembangan kepercayaan dirinya.  
 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara konsep diri dan 
kecerdasan interpersonal dengan kepercayaan diri siswa. Pengambilan sampel dengan 
menggunakan tehnik “stratified cluster random sampling”. Sampel terdiri dari 98 siswa-
siswi SMP Negeri 2 Jatiyoso Karanganyar yang  berada di kelas VII, VIII dan IX. 
Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan alat ukur skala kepercayaan diri , skala 
konsep diri, dan skala kecerdasan interpersonal yang sudah teruji valid dan reliabel    
   Berdasar hasil pengolahan data didapat nilai F Regresi sebesar 71,744 dengan p = 
0,000 (p < 0,01) artinya ada hubungan positif yang sangat signifikan antara konsep diri dan 
kecerdasan interpersonal terhadap kepercayaan diri siswa. Hasil uji t untuk variabel konsep 
diri dan kepercayaan diri didapat nilai rx1y sebesar 0,711 dengan p = 0.000 (p<0,01) berarti 
ada hubungan positif yang sangat antara konsep diri dengan kepercayaan diri, sedangkan 
nilai rx2y = 0,676 dengan p = 0.000 (p<0,01) artinya ada hubungan positif yang sangat 
signifikan antara kecerdasan interpersonal dengan kepercayaan diri. Kepercayaan diri, 
konsep diri dan kecerdasan interpersonal pada subjek penelitian ini  tergolong sedang. Hasil 
uji koefiesien determinasi  didapat nilai r2 = 0,602 yang artinya sumbangan efektif konsep 
diri dan kecerdasan interpersonal terhadap kepercayaan diri sebesar 60,2% sedang sisanya 
didapat dari variabel lain diluar penelitian. Kesimpulannya adalah ada hubungan yang 
sangat signifikan antara konsep diri dan kecerdasan interpersonal dengan kepercayaan diri. 
 
Kata kunci: kepercayaan diri, konsep diri, kecerdasan interpersonal 
 

 

  

iii 



4 

RELATIONS SELF CONCEPT AND INTERPERSONAL INTELLIGENCE WITH 
SELF CONFIDENCE  STUDENTS OF SMP NEGERI 2 JATIYOSO IN 

KARANGANYAR DICTRICT YEAR 2012 
 

Saida Lutfia 
 

ABSTRACT 
 

Self Confidence is an important character that should be owned by everyone. The 
concept of self and interpersonal influence their self-confidence. Children who have a 
positive self-concept will have an assessment and positive self-esteem and will affect his 
confidence. While interpersonal intelligence needed by children in social relationships. 
When kids feel accepted by their environment will be created confidence in himself and his 
existence would affect the development of self-confidence. 

The purpose of this study was to determine the relationship between self-concept and 
interpersonal intelligence with self-confidence of students. Sampling using the technique 
"stratified cluster random sampling". The sample consisted of 98 students of SMP Negeri 2 
Jatiyoso Karanganyar who was in class VII, VIII and IX. Data collection was done using a 
scale measuring self confidence, self concept scale, and the scale of interpersonal 
intelligence has proven valid and reliable 

Based on the results of data processing obtained F value of 71.744 regression with p 
= 0.000 (p <0.01), meaning that there is a significant positive relationship between self-
concept and interpersonal intelligence for students' self confidence. The results of the t test 
for variables of self-concept and self-confidence gained rx1y value of 0.711 with p = 0.000 
(p <0.01) means that there is a positive relationship between self-concept and self-esteem, 
while the value rx2y = 0.676 and p = 0.000 (p <0 , 01) means that there is a positive 
relationship between interpersonal intelligence with confidence. Self confidence, self-
concept and interpersonal intelegent in the average rate. Koefiesien test results obtained 
values of determination r2 = 0.602, which means the effective contribution of self concept 
and interpersonal intellegence on self confidence by 60.2% while the rest come from other 
variables outside of research. The conclusion was that there was a significant relationship 
between self concept and interpersonal intelligence with self confidence. 
 
Key words: self confidence, self concept, interpersonal intelligence. 
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Latar Belakang Masalah 

Kepercayaan diri merupakan salah 

satu unsur kepribadian yang memegang  

peranan penting bagi kehidupan manusia. 

Tidak dapat disangkal lagi bahwa untuk 

mencapai suatu pencapaian dalam hidup 

manusia membutuhkan kepercayaan diri. 

Banyak tokoh-tokoh hebat yang mampu  

menggapai kesuksesan dalam hidup karena 

mereka memiliki karakter yang disebut 

kepercayaan diri. Sebagaimana pernyataan 

yang diungkap oleh Spencer (1993) bahwa 

self confidence atau  kepercayaan diri 

merupakan model umum yang dimiliki 

para unggulan (superior performers). 

Sedangkan Surya (2009) menyatakan 

bahwa percaya diri ini menjadi bagian 

penting dari perkembangan kepribadian 

seseorang, sebagai penentu atau penggerak 

bagaimana seseorang bersikap dan 

bertingkah laku. 

Menurut Marsudi (2003) 

sebagaimana individu pada umumnya, 

remaja juga memiliki kebutuhan yang 

menuntut untuk dipenuhi. Dalam proses 

pertumbuhan dan perkembangannya 

menuju kedewasaan, tidak semuanya dapat 

dicapai dengan mudah. Kegagalan dalam 

mengatasi ketidakpuasan dapat 

mengakibatkan turunnya harga diri, dan 

akibat lebih lanjut dapat menjadikan 

remaja bersikap keras., agresif atau 

sebaliknya akan bersikap tidak percaya 

diri, pendiam, atau harga diri kurang 

(istilah remaja sekarang kurang PD). 

Yusuf dan Nurihsan (2005) 

menyatakan salah satu masalah yang 

sering dihadapi oleh remaja/siswa di 

sekolah  dan perlu menjadi perhatian guru 

pembimbing adalah perasaan rendah diri 

atau inferioritas. Inferioritas ini dapat 

diartikan sebagai perasaan atau  sikap yang 

umumnya tidak disadari yang berasal dari 

kekurangan diri, baik secara nyata maupun 

maya (imaginasi). Inferioritas atau rasa 

tidak percaya diri ini menimbulkan gejala-

gejala atau  sikap dan perilaku berikut: (1) 

peka (merasa tidak senang) terhadap 

kritikan orang lain, (2) sangat senang 

terhadap pujian atau penghargaan, (3) 

senang mengkritik atau mencela orang 

lain, (4) kurang senang berkompetisi, dan 

(5) cenderung senang menyendiri, pemalu, 

dan penakut.   

Menurut Slavin (2010) di sekolah 

anak-anak yang tidak percaya diri tampak 

dari sikap mereka yang pasif, tidak berani 

tampil di depan umum, tidak yakin dengan 

hasil pekerjaannya sendiri dan enggan 

melakukan sesuatu yang baru/kurang 

berani. Sedangkan Kushartanti (2009) 

menyatakan bahwa anak-anak yang 

memiliki kepercayaan diri rendah akan 

cenderung senang menyontek, sebaliknya 
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siswa yang kepercayaan dirinya tinggi 

kecenderungan menconteknya rendah. 

Kepercayaan diri bukan sesuatu 

yang tumbuh dengan sendirinya.  Menurut 

Afiatin (1998) kepercayaan diri 

berkembang melalui interaksi individu 

dengan lingkungannya. Lingkungan 

psikologis dan sosiologis yang kondusif 

akan menumbuhkan dan meningkatkan 

kepercayaan diri seseorang. Demikian juga 

Surya (2009) menyatakan bahwa 

perkembangan kepercayaan diri sangat 

tergantung dari pematangan pengalaman 

dan pengetahuan seseorang. 

Konsep diri memegang peranan 

penting dalam pembentukan kepercayaan 

diri seseorang. Menurut Helmi (1995) 

konsep diri positif pada akhirnya akan 

membentuk harga diri yang kuat. Harga 

diri merupakan penilaian tentang 

keberartian dirinya dan nilai seseorang 

yang didasarkan atas proses pembuatan 

konsep dan pengumpulan informasi 

tentang diri beserta pengalamannya. Oleh 

karenanya, orang dengan konsep diri 

positif anak akan  lebih tepat memberikan 

nilai keberartian dirinya. Sedang orang 

dengan harga diri rendah menyebabkan 

kurang percaya diri, sehingga tidak efektif 

dalam pergaulan sosial. Dengan demikin 

konsep diri positif akan membentuk harga 

diri positif dan pada akhirnya anak akan 

memiliki kepercayaan pada diri sendiri 

dan kemampuannya.  

 Kepercayaan diri juga 

berhubungan dengan kecerdasan 

interpersonal seseorang.  Safaria (2005) 

menyatakan bahwa  kecerdasan 

interpersonal atau bisa juga disebut 

sebagai kecerdasan sosial, diartikan 

sebagai kemampuan dan ketrampilam 

seseorang dalam menciptakan relasi, 

membangun relasi dan mempertahankan 

relasi sosialnya sehingga kedua belah 

pihak dalam situasi menang-menang atau 

saling menguntungkan. Gardner (2003) 

menyatakan secara umum intelegensi 

interpersonal berkaitan dengan 

kemampuan seseorang untuk menjalin 

relasi dan berkomunikasi dengan orang 

lain. Anak yang memiliki kecerdasan  

interpersonal akan  mudah diterima oleh 

lingkungannya, memiliki harga diri dan 

mampu menerima eksistensi dirinya, 

sehingga meningkatkan  kepercayana diri 

dalam pergaulan dan dalam mengatasi 

permasalahan hidup. 

Berdasar uraian diatas rumusan 

permasalahannya adalah : “ Apakah ada 

hubungan antara konsep diri dan 

kecerdasan interpersonal dengan 

kepercayaan diri siswa? “. 
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Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah 

mengetahui hubungan konsep diri dan 

kecerdasan interpersonal dengan 

kepercayaan diri siswa, mengetahui 

hubungan  konsep diri  dengan 

kepercayaan diri siswa, dan mengetahui 

hubungan  kecerdasan interpersonal  

dengan kepercayaan diri siswa. 

 

Hubungan antara Konsep Diri dan 

Kecerdasan Interpersonal Dengan 

Kepercayaan Diri 

Ubaedy (2008) menyatakan bahwa 

konsep diri sangat erat hubungannya 

dengan tingkat kepercayaan diri seseorang. 

Orang yang punya konsep diri bagus akan 

memiliki tingkat kepercayan diri yang 

lebih bagus. Sedangkan Anthony (1992) 

menyatakan bahwa terbentuknya 

kepercayaan diri pada seseorang diawali 

dengan perkembangan konsep diri yang 

diperoleh melalui pergaulan dalam suatu 

kelompok. Individu yang memiliki 

kepercayaan diri rendah biasanya memiliki 

konsep diri negatif. Sebaliknya individu 

yang memiliki konsep diri yang positif 

akan merasa percaya diri. 

Kecerdasan interpersonal atau 

ketrampilan sosial dan kemampuan 

menyesuaikan diri juga menjadi hal 

penting bagi pengembangan kepercayaan 

diri pada remaja. Menurut Mu’tadin 

(2002) pada masa remaja individu sudah 

memasuki dunia yang lebih luas dimana 

pengaruh teman-teman dan lingkungan 

sosial akan sangat menentukan. Kegagalan 

remaja dalam menguasai ketrampilan-

ketrampilan sosial akan menyebabkan dia 

sulit menyesuaikan diri dengan lingkungan 

sekitarnya sehingga dapat menyebabkan 

rasa rendah diri, dikucilkan dari pergaulan, 

cenderung berperilaku yang kurang 

normatif (misalnya asosial ataupun anti 

sosial), bahkan dalam perkembangan yang 

lebih ekstrim bisa menyebabkan gangguan 

jiwa, kenakalan remaja, tindak kriminal, 

tindak kekerasan, dan lain sebagainya. 

Demikian pula Surya (2009) yang 

berpendapat kepercayaan diri juga 

dipengaruhi oleh kemampuan 

bersosialisasi atau bergaul. Kebiasaan 

menutup diri atau kurangnya kebebasan 

untuk menjalin hubungan dengan 

lingkungan sosial, maka tentu akan 

berdampak pada perkembangan 

psikososial seseorang. Minimnya interaksi 

dengan orang lain, tentu membuat 

seseorang miskin pengalaman dan 

pengetahuan tentang berbagai karakter 

orang. Kurang pengetahuan tentang tipe 

karakter orang tentu menyulitkan orang itu 

untuk menarik perhatian dan membangun 

empati terhadap orang lain sehingga orang 
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tersebut selalu merasa tidak nyaman dan 

canggung berada di tengah-tengah 

lingkungan sosial. Perasaan tak nyaman 

ini, dapat membuat seseorang merasa 

minder (inferior). 

 Gerung (2010) menyatakan bahwa 

konsep diri merupakan faktor yang 

menentukan dalam hubungan 

interpersonal. Setiap orang akan 

bertingkah laku sesuai dengan konsep 

dirinya, artinya apabila konsep diri 

seseorang positif, maka individu akan 

cenderung mengambangkan sikap-sikap 

positif mengenai dirinya sendiri, seperti 

rasa percaya diri yang baik serta mampu 

untuk melihat dan menilai tingkah laku 

penyesuaian yang baik dengan lingkungan 

sosial. Sebaliknya bila seseorang memiliki 

konsep diri yang negatif, maka individu 

tersebut akan cenderung mengembangkan 

perasaan tidak mampu dan rendah diri, 

merasa ragu, dan kurang percaya diri. 

Individu dengan konsep diri yang negatif 

akan kesulitan dalam penyesuaian diri 

dengan lingkungan sosial.  

Berdasar uraian diatas, maka 

hipotesis yang diajukan adalah: Ada 

hubungan  positif yang signifikan antara 

konsep diri dan kecerdasan interpersonal 

dengan kepercayaan diri. Ada hubungan 

positif yang signifikan antara konsep diri 

dengan kepercayaan diri. Serta ada 

hubungan positif yang signifikan antara 

kecerdasan interpersonal dengan 

kepercayaan diri siswa. 

 

Populasi Dan Sampel 

Penelitian ini mengambil subjek 

pada siswa-siswi SMPN 2 Jatiyoso Tahun 

2011-2012. Jumlah populasinya sebesar 

401 siswa yang tersebar dalam 3 jenjang 

yaitu kelas VII,VIII, dan IX. Masing-

masing jenjang terdiri dari 4 kelas. 

Pengambilan sampel menggunakan 

teknik stratified cluster random sampling. 

Sampel diambil secara random menurut 

jenjang, kelas dan jenis kelamin subjek 

penelitian, sehingga setiap jenjang 

terwakili secara proposional dan memiliki 

kesempatan yang sama untuk menjadi 

sampel. Besarnya sampel adalah 25% dari 

jumlah populasi atau sebesar 100 siswa. 

 

Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan skala. Skala yang digunakan 

adalah : Skala Kepercayaan Diri, Skala 

Konsep Diri, dan Skala Kecerdasan 

Interpersonal 

Metode analisis data yang digunakan 

untuk menguji hipotesis dalam penelitian 

ini adalah analisis regresi ganda. 
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Hasil 

Hasil analisis dengan uji analisis 

regresi ganda menunjukkan bahwa 

korelasi F regresi sebesar  71,744 dengan p 

= 0,000 (p < 0,01). Ini menunjukkan ada 

hubungan positif yang sangat signifikan 

antara konsep diri,dan kecerdasan 

interpersonal dengan kepercayaan diri. 

Konsep diri dan kepercayaan diri 

menunjukkan koefisien korelasi (rx1y) 

sebesar 0, 711 dengan p = 0,000 (p < 

0,01), berarti ada hubungan positif yang 

sangat signifikan antara konsep diri 

dengan kepercayaan diri siswa. 

Kecerdasan interpersonal dan kepercayaan 

diri menunjukkan korelasi (rx2y) sebesar 

0,676 dengan p = 0,000 (p < 0,01), artinya 

ada hubungan yang positif yang sangat 

signifikan antara kecerdasan interpersonal 

dengan kepercayaan diri siswa.  

Berdasar hasil analisis kategori 

diketahui bahwa variabel konsep diri 

mempunyai rerata empirik sebesar 91,58 

dan rerata empirik sebesar 77,5 yang 

berarti konsep diri pada subjek penelitian 

berada dalam kategori sedang. Variabel 

kecerdasan interpersonal memiliki rerata 

empirik sebesar 75,25 dengan rerata 

hipotetik sebesar 70, yang artinya 

kecerdasan interpersonal dalam penelitian 

ini termasuk dalam kategori sedang. 

Sedangkan variabel kepercayaan diri 

memiliki rerata empirik 142,18 dengan 

rerata hipotetik sebesar 127,5 sehinggga 

dapat dikatakan kepercayaan diri pada 

subjek penelitian termasuk dalam kategori 

sedang. Dengan demikian kepercayaan 

diri, konsep diri dan kecerdasan 

interpersonal siswa dalam penelitian ini 

termasuk dalam kategori sedang. 

Sumbangan efektif variabel konsep 

diri dan kecerdasan interpersonal terhadap 

kepercayaan diri ditunjukkan dari 

koefisien determinan (R2) = 0,602 atau 

60,2 %. Dengan demikian pengaruh 

konsep diri dan kecerdasan interpersonal 

terhadap kepercayaan diri adalah sebesar 

60,2 %.  Konsep diri memberikan peran 

sebesar 32% terhadap kepercayaan diri, 

sedang kecerdasan interpersonal 

memberikan peran sebesar 28% terhadap 

kepercayaan diri. Hal ini berarti masih 

terdapat 39,8 % faktor lain yang 

mempengaruhi kepercayaan diri siswa.  

 

Pembahasan 

Berdasar hasil analisis data maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut: konsep diri 

dan kecerdasan interpersonal   memberi 

kontribusi pada kepercayaan diri siswa-

siswi SMP Negeri 2 Jatiyoso Karanganyar. 

Dengan demikian hipotesis pertama 

diterima. Artinya semakin tinggi konsep 

diri diri dan kecerdasan interpersonal 
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seseorang maka semakin tinggi pula 

kepercayaan dirinya. Sebaliknya semakin 

rendah konsep diri dan kecerdasan 

interpersonal seseorang maka akan 

semakin rendah pula kepercayaan dirinya. 

  Konsep diri memberi kontribusi  pada 

kepercayaan diri siswa. Dengan demikian 

hipotesis kedua diterima.  Artinya siswa 

yang konsep dirinya rendah akan rendah 

pula kepercayaan dirinya. Sebaliknya 

siswa yang tinggi konsep dirinya, akan 

tinggi pula kepercayaan dirinya.  

Kecerdasan interpersonal memberi 

kontribusi pada  kepercayaan diri siswa, 

artinya hipotesis ketiga diterima. Siswa 

yang kecerdasan interpersonalnya rendah 

akan rendah pula kepercayaan dirinya. 

Sebaliknya semakin tinggi kecerdasan 

kecerdasan interpersonal seseorang maka 

akan semakin tinggi pula kepercayaan 

dirinya.  

Kepercayaan diri, konsep diri dan 

kecerdasan interpersonal siswa dalam 

penelitian ini termasuk dalam kategori 

sedang.  

Konsep diri memberi peran sebesar 

32% terhadap kepercayaan diri  siswa, 

sedang kecerdasan interpersonal memberi 

peran sebesar 28% pada kepercayaan diri 

siswa. Konsep diri dan kecerdasan 

interpersonal memberi  peran sebesar 

60,2% pada kepercayaan diri siswa, 

sedang 39,8% nya dipengaruhi oleh faktor-

faktor lain yang mempengaruhi 

kepercayaan diri siswa. 

Hasil penelitian seperti yang 

diuraikan diatas sesuai dengan penelitian-

penelitian sebelumnya. Penelitian yang 

dilakukan oleh Ary, Andayani dan Sawitri 

(2009) menyimpulkan bahwa ada 

hubungan antara konsep diri dengan 

penyesuaian sosial pada siswa. 

Penerimaan diri siswa terhadap keadaan 

dan kondisi dirinya berpeluang 

menciptakan penyesuaian sosial yang baik. 

Perlakuan yang diterima dari lingkungan 

akan dipersepsi positif oleh siswa sehingga 

membuat siswa lebih percaya diri ketika 

menyelesaikan tugas-tugasnya di sekolah. 

Kepercayaan diri siswa di sekolah 

dapat ditingkatkan dengan memberikan 

perlakuan untuk memperbaiki konsep diri 

siswa. Sebagaimana penelitian yang 

dilakukan oleh Alias dan Hafair (2009) 

yang mengungkapkan bahwa kemampuan 

kognitif  siswa dapat ditingkatkan dengan 

memberi penguat positif yang bersifat 

verbal, yang mana hal ini berhubungan 

dengan adanya kepercayaan diri sebagai 

akibat adanya konsep diri yang baik 

tentang kemampuan dirinya. 
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Kesimpulan dan Saran 

Berdasar hasil analisis dan 

pembahasan diatas dapat disimpulkan 

bahwa konsep diri dan kecerdasan 

interpersonal memberi kontribusi pada 

kepercayaan diri siswa. Oleh karena itu 

untuk meningkatkan kepercayaan diri 

siswa di sekolah dapat dilakukan dengan 

memperbaiki konsep diri dan kecerdasan 

interpersonalnya. 

Berdasarkan kesimpulan tersebut 

untuk pengembangan  selanjutnya penulis 

menyarankan agar guru bimbingan dan 

konseling dapat memberikan bimbingan 

kelompok dan klasikal tentang 

pembentukan konsep diri positif dan 

pelatihan kecerdasan interpersonal pada 

siswa–siswa yang berada dibawah 

bimbingannya untuk meningkatkan 

kepercayaan diri mereka. 

Sedangkan bagi guru mata pelajaran 

agae memberikan penguat positif seperti 

pujian dan menghindari pelabelan negatif 

seperti hinaan dan cemooh didalam proses 

belajar mengajar di kelas agar terbentuk 

konsep diri positif pada anak.  

Bagi para siswa hendaknya dapat 

meningkatkan kepercayaan diri dengan 

membangun konsep diri yang positif dan 

ketrampilan interpersonalnya, misalnya 

dengan belajar mengenal dan menemukan 

kehebatan diri, menyukai diri sendiri, 

mengembangkan pemikiran positif, 

memperluas pergaulan, memperbaiki 

kualitas hubungan interpersonal, bersikap 

proaktif, dan  melatih ketrampilan 

komunikasi sosial. 

Sedangkan bagi peneliti selanjutnya 

agar memperhatikan variabel lain selain 

konsep diri dan kecerdasan interpersonal, 

jika ingin melakukan penelitian yang 

terkait dengan kepercayaan diri siswa. 
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