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ABSTRAK 

 

Mahasiswa merupakan tahap memasuki masa dewasa dini yang telah 

memiliki tanggung jawab terhadap masa perkembangannya. Salah satu tanggung 

jawab masa perkembangan mahasiswa tersebut adalah penyelesaian masa 

studinya. Fenomena mahasiswa skripsi yang mendapatkan apresiasi dari dosen, 

kakak tingkat, orang tua bahwa dapat menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu 

akan memiliki harga diri yang tinggi. Fenomena harga diri terjadi karena beberapa 

faktor, salah satunya adalah berpikir positif. Berpikir positif merupakan salah satu 

faktor pembentukan harga diri pada individu diantara faktor lain yang 

mempengaruhi.  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: 1) mengetahui hubungan antara 

berpikir positif dengan harga diri pada mahasiswa skripsi, 2) mengetahui tingkat 

berpikir positif pada mahasiswa skripsi, 3) mengetahui tingkat harga diri pada 

mahasiswa skripsi, 4) mengetahui besaran sumbangsih berpikir positif terhadap 

harga diri pada mahasiswa skripsi. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini 

adalah ada hubungan positif antara berpikir positif dengan harga diri pada 

mahasiswa skripsi. Subjek dalam penelitian ini adalah mahasiswa yang sedang 

menempuh skripsi di fakultas psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah incidental sampling. 

Metode pengumpulan data menggunakan skala berpikir positif dan skala 

harga diri. Teknik analisis data menggunakan korelasi product moment. 

Berdasarkan hasil analisis data diperoleh nilai koefisien korelasi (rxy) sebesar = 

0,732; p = 0,000 (p<0,01) yang berarti ada hubungan positif yang sangat 

signifikan antara berpikir positif dengan harga diri pada mahasiswa skripsi. 

Sumbangan efektif dari kedua variable ditunjukkan oleh koefisien determinan (r2) 

sebesar = 0,536 yang menunjukkan berpikir positif mempengaruhi harga diri 

sebesar = 53,6 % dan sisanya 46,4 % dipengaruhi variabel lainnya. Kesimpulan 

yang diperoleh dari penelitian ini adalah ada hubungan positif yang sangat 

signifikan antara berpikir positif dengan harga diri. 

Kata kunci :  berpikir positif, harga diri 
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ABSTRACT 

A university student is a stage of entering an early adulthood who has had 

responsibility on his/her developmental period. One of responsibilities of the 

student’s developmental period is finishing his/her study period. The phenomenon 

of thesis student who obtain appreciation from lecturers, senior students, and 

parents on his/her ability to finish thesis on time will have a high self-esteem. The 

phenomenon of self-esteem happens because of several factors, one of them is 

positive thingking. Positive thingking is a factor of self-esteem formation in an 

individual among other influencing factors.  

The objectives of this reasearch were: 1) to know the correlation between 

positive  thingking  and self-esteem in the thesis students, 2) to know the level of 

positive thingking in the thesis students, 3) to know the level of self-esteem in the 

thesis students, 4) to know the number of positive thingking contribution on self-

esteem in the thesis students. Hypothesis proposed in this research was that there 

is a positive correlation between positive thingking and self-esteem in the thesis 

students. Subjects in this research were the students who are writing thesis at 

faculty of psychology, Muhammadiyah University of Surakarta. The technique of 

sampling used was incidental sampling. 

The method of data collection used the scale of positive thingking and the 

scale of self-esteem. The technique of data analysis used correlation of product 

moment. Based on the results of data analysis, it was obtained the value of 

correlation coefficient (rxy) as much as 0.732; p = 0.000 (p<0.01) that meant that 

there was a positive significant correlation between positive thingking and self-

esteem in the thesis students. The effective contribution of the two variables  was 

shown by the determinant coefficient (r2) as much as 0.536 which showed that 

positive thingking influenced self-esteem as much as 53.6 % and the rest of 46.4 

% was influenced by other variables. The conclusion obtained from this research 

was that there is a very positive correlation between positive thingking and self-

esteem. 

Keywords:  positive thingking, self-esteem 
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PENDAHULUAN 

Mahasiswa merupakan tahap 

memasuki masa dewasa dini. Pada 

masa ini Hurlock (2002) 

mengungkapkan kisaran usia 18-40 

tahun, dimana pada usia tersebut 

telah memiliki tanggung jawab 

terhadap masa perkembangannya. 

Tugas perkembangan yang harus 

dijalani oleh mahasiswa sebagai 

masa dewasa awal menurut Hurlock 

(2002) mendapatkan suatu pekerjaan, 

memilih seorang teman hidup, 

belajar hidup bersama dengan suami 

atau istri untuk membentuk suatu 

keluarga, membesarkan anak-anak, 

mengelola sebuah rumah tangga, 

menerima tanggung jawab sebagai 

warga negara dan bergabung dalam 

suatu kelompok sosial yang cocok. 

Mahasiswa tingkat akhir 

adalah mahasiswa yang hampir 

menyelesaikan semua mata 

kuliahnya dan sedang mengambil 

tugas akhir (skripsi). Mahasiswa 

tingkat akhir dituntut untuk memiliki 

rasa optimis, semangat hidup yang 

tinggi, mencapai prestasi optimal dan 

berperan aktif dalam menyelesaikan 

masalah akademis maupun non 

akademis (Yesamine dalam Pratiwi, 

2012). 

Menurut Hidayah (2012) 

mengungkapkan sebanyak 63% 

mahasiswa mengalami kecemasan 

akan dialaminya penghinaan dan rasa 

malu. Berdasarkan pada indikator 

ketakutan akan kegagalan menurut 

Conroy (dalam Hidayah, 2012) yaitu 

mereka takut orang lain memandang 

dengan rendah akan kegagalan 

mereka dalam bidang pendidikan. 

Sedangkan 45,45% mahasiswa 

merasa takut orang lain akan 

memandang remeh terhadap mereka 
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karena kegagalan dalam pendidikan. 

Sebanyak 84,84% mahasiswa 

mengalami ketakutan akan 

ketidakpastian masa depan. Ketika 

mereka mengalami kegagalan, hal 

tersebut merusak rencana kehidupan 

dimasa depan yang sudah 

direncanakan dalam pikiran.  

 

MANFAAT 

1. Menambah khasanah keilmuan 

psikologi, menjadi referensi 

wacana dalam upaya menambah 

wawasan mengenai psikologi 

kepribadian terutama yang 

kaitannya berfikir positif dengan 

harga diri mahasiswa saat 

menempuh skripsi. 

2. Manfaat bagi: 

a.  Subjek, mengetahui 

pentingnya berpikir positif 

sehingga dalam menghadapi 

masalah individu 

menjadikannya sebagai 

tantangan. Dengan demikian 

individu mampu 

menyelesaikannya 

skripsinya dengan baik dan 

cepat. 

b.  Perguruan Tinggi, 

membantu mahasiswa untuk 

pembangunan pikiran positif 

sehingga bagi mahasiswa 

yang mengambil skripsi bisa 

menghadapinya dengan baik 

dan membantu menuntaskan 

masalah lain yang dihadapi. 

c.  Peneliti selanjutnya, sebagai 

masukan dan acuan sehingga 

dapat digunakan sebagai 

rujukan dalam melakukan 

penelitian selanjutnya 

dengan topik serupa. 

Menurut Coopersmith (1967) 

mengatakan bahwa harga diri 

merupakan hasil evaluasi individu 

terhadap dirinya sendiri yang 
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diekspresikan dalam sikap terhadap 

diri sendiri. Evaluasi ini menyatakan 

suatu sikap penerimaan atau 

penolakan dan menunjukkan 

seberapa besar individu percaya 

bahwa dirinya mampu, berarti, 

berhasil, berharga menurut standart 

dan nilai pribadinya. 

Menurut Coopersmith (1967) 

harga diri mengandung aspek-aspek 

yaitu:  

a. Keberartian diri (significance) 

yaitu perasaan berarti yang 

dimiliki oleh    individu akan 

bisa dilihat melalui perhatian 

dan kasih sayang yang 

ditunjukkan oleh lingkungan. 

Ditandai dengan: (1) Penerimaan 

diri; (2) Penerimaan dari orang 

tua/ keluarga; (3) Penerimaan 

dari teman; (4) popularitas. 

 

 

b. Kekuatan individu (power) yaitu 

kemampuan individu untuk 

mempengaruhi, mengontrol dan 

mengendalikan orang lain 

disamping mengendalikan 

dirinya sendiri. Ditandai dengan: 

(1) Mengatur dan mengontrol 

perilaku orang lain; (2) 

Pengakuan dan rasa hormat dari 

orang lain; (3) Mengontrol 

perilaku diri sendiri dan orang 

lain. 

c. Kompetensi (competence)   yaitu 

diartikan individu memiliki usaha 

yang tinggi untuk meraih prestasi 

yang baik. Ditandai dengan : (1) 

Mampu melaksanakan tugas/ 

tanggung jawab dengan baik; (2) 

Mampu menghadapi situasi 

social; (3) Mampu berprestasi 

dengan baik; (4) Mampu 

menyelesaikan masalahnya 
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sendiri; (5) Mampu mengambil 

keputusan sendiri. 

d. Ketaatan individu dan 

kemampuan memberi contoh 

(virtue) yaitu ketaatan individu 

terhadap aturan yang ada serta 

tidak melakukan tindakan yang 

menyimpang dari norma yang 

berlaku serta mampu memberi 

contoh yang baik kepada orang 

lain. Ditandai dengan : (1) Taat 

kepada etika moral; (2) Taat pada 

aturan/ prinsip agama; (3) 

Kepedulian terhadap orang lain. 

Albrecht (1992) menyatakan 

berpikir positif sebagai perhatian 

yang tertuju pada subyek positif dan 

menggunakan bahasa positif untuk 

membentuk dan mengungkapkan 

pikiran. Disamping itu juga 

menegaskan bahwa individu yang 

berpikir positif akan mengarahkan 

pikirannya kepada hal-hal yang 

positif, berbicara tentang kesuksesan 

daripada kegagalan, cinta kasih 

daripada kebencian, kebahagiaan 

daripada kesedihan, keyakinan 

daripada ketakutan, kerjasama 

daripada pertengkaran, kepuasan 

daripada kekecewaan, kebaikan 

daripada kejahatan, berita baik 

daripada berita buruk, kebenaran 

daripada kesalahan, dan 

memecahkan masalah daripada 

mencari masalah. 

Menurut Albercht (1980) 

berpikir positif mengandung aspek-

aspek: 

a. Harapan yang positif.  

Dalam hal ini didalam 

menyampaikan sesuatu hal lebih 

dipusatkan pada hal yang positif 

misalnya harapan akan sukses, 

maka subyek membicarakan 

tentang sukses, tentang prestasi, 

dan tentang kepercayaan diri. 
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b. Afirmasi diri. 

Memusatkan perhatian pada 

kekuatan diri sendiri, melihat diri 

secara positif dengan dasar 

pikiran bahwa setiap individu 

sama berharganya dengan 

individu lain.  

c. Pernyataan yang tidak menilai.  

Suatu pernyataan yang lebih 

mengarah pada penggambaran 

keadaan daripada menilai 

keadaan, tidak kaku dan fanatik 

dalam berpendapat. Pernyataan ini 

dimaksudkan sebagai pengganti 

pada saat seseorang cenderung 

untuk memberikan pernyataan 

negatif terhadap sesuatu hal. 

d. Penyesuaian terhadap kenyataan.  

Mengakui kenyataan dengan 

segera berusaha menyesuaikan 

diri, menjauhkan diri dari 

penyesalan, frustrasi, kasihan diri, 

dan menyalahkan diri, menerima 

masalah dan berusaha 

menghadapinya adalah satu ciri 

dari orang yang berpikir positif.  

Menurut Peale (2001) ada 

beberapa faktor yang mempengaruhi 

berpikir positif seseorang, yaitu:  

1.  Religiusitas  

Agama dapat membantu individu 

mendapatkan penyembuhan dari 

penyakit-penyakit pikiran, hati, 

jiwa, dan tubuh. Agama dapat 

menyingkirkan ketakutan, 

kebencian, kesakitan, kekalahan 

moral sehingga dapat memberi 

kekuatan dengan kesehatan, 

kebahagiaan, dan kebaikan.  

1. Kepercayaan diri  

Individu yang mampu 

mempercayai dirinya sendiri dapat 

dengan mudah berpikir positif 

terhadap kondisi yang sedang 

dihadapinya. Kepercayaan diri 

yang mantap dapat membuat 
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individu menarik keberhasilan itu 

ke arah dirinya.  

2. Dukungan sosial  

Individu membutuhkan dukungan 

dari orang-orang di sekitarnya 

untuk dapat menimbulkan 

perasaan dibutuhkan dan 

diinginkan yang akan membawa 

individu pada pemikiran yang 

positif terhadap dirinya sendiri. 

 

METODE PENELITIAN 

Subjek yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah mahasiswa yang 

sedang menempuh skripsi di Fakultas 

Psikologi Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. Teknik 

yang digunakan adalah dengan cara 

incidental sampling. incidental 

sampling  adalah penentuan sampel 

berdasarkan siapa saja yang dijumpai 

peneliti secara kebetulan. 

Karakteristik sampel adalah sebagai 

berikut: 

a. Mahasiswa Psikologi yang 

sedang mengambil skripsi 

b. Mahasiswa skripsi psikologi 

yang dapat dijumpai penulis. Hal 

ini dikarenakan subjek yang 

mengerjakan skripsi cenderung 

sudah tidak melakukan aktivitas 

dikampus kecuali pada saat 

mengurus administrasi dan 

bimbingan skripsi sehingga tidak 

semua mahasiswa skripsi  dapat 

ditemui. 

Metode pengumpulan data 

menggunakan skala berpikir positif 

dan skala harga diri. Teknik analisis 

data menggunakan korelasi product 

moment. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil penelitian 

menggunakan teknik analisis 

Product Moment dari Carl Pearson 

dengan menggunakan bantuan 

program SPSS versi 15.00  for 
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Windows dapat diketahui nilai 

koefisien korelasi (rxy) = 0,732 p = 

0,000 (p < 0,01). Hasil ini 

menunjukkan bahwa ada hubungan 

positif yang sangat signifikan antara 

berpikir positif dengan harga diri. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan 

hipotesis yang diajukan oleh peneliti 

yaitu, adanya hubungan positif antara 

berpikir positif dengan harga diri. 

Artinya semakin tinggi berpikir 

positif maka semakin tinggi harga 

diri dan sebaliknya semakin rendah 

berpikir positif maka akan semakin 

rendah pula harga dirinya. 

Sumbangan efektif (SE) 

menunjukkan seberapa besar peran 

atau kontribusi berpikir positif 

dengan harga diri dilihat dari 

koefisien determinasi atau r² = 0,536 

yaitu sebesar 53,6%. Hal ini 

menunjukkan bahwa pengaruh 

berpikir positif terhadap harga diri 

sebesar 53,6%, maka 46,4% harga 

diri yang lainnya dipengaruhi oleh 

faktor-faktor diluar faktor berpikir 

positif. Sebagaimana diungkap oleh 

Burns (2003) yang menyatakan 

bahwa harga diri dipengaruhi oleh 

beberapa faktor diantaranya adalah 

faktor prestasi yang tampak, 

pengaruh control personal, 

pengalaman berdasarkan perlakuan 

orang, dan konsistensi berperilaku 

sesuai dengan norma yang berlaku. 

Berdasarkan hasil analisis 

diketahui harga diri pada mahasiswa 

skripsi tergolong tinggi, hal ini dapat 

dilihat dari hasil rerata empirik (RE) 

= 102,1 dan rerata hipotetik (RH) = 

82,5. Variabel berikutnya yaitu 

berpikir positif mempunyai rerata 

empirik (RE) = 102,5 dan rerata 

hipotetik (RH) = 80 yang berarti 

berpikir positif subjek tergolong 

tinggi. 
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Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa berpikir positif 

memiliki korelasi atau hubungan 

terhadap harga diri pada mahasiswa 

skripsi, namun harga diri tidak hanya 

dipengaruhi oleh variabel berpikir 

positif saja karena masih terdapat 

variabel lain yang juga memiliki 

pengaruh terhadap timbulnya harga 

diri. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

a) Kesimpulan 

1. Ada hubungan positif yang 

sangat signifikan antara berpikir 

positif dengan harga diri, artinya 

semakin tinggi berpikir positif, 

maka semakin tinggi harga diri, 

sebaliknya semakin rendah 

berpikir positif, maka semakin 

rendah pula harga dirinya. 

Variabel berpikir positif 

berkolerasi atau menjadi 

prediktor atas variabel harga diri 

dengan nilai koefisien korelasi 

(rxy) = 0,732 p = 0,000 (p < 

0,01). 

2. Tingkat berpikir positif pada 

subjek penelitian tergolong 

tinggi dengan rerata empirik 

(RE) = 102,5 dan rerata hipotetik 

(RH) = 80. Hal ini menunjukkan 

bahwa subjek memiliki berpikir 

positif dalam proses pengerjaan 

skripsi. 

3.  Tingkat harga diri pada subjek 

penelitian tergolong tinggi 

dengan rerata empirik (RE) = 

102,1 dan rerata hipotetik (RH) 

= 82,5. Hal ini menunjukkan 

subjek memiliki harga diri yang 

kuat dan subjek terus berusaha 

menyelesaikan masa studinya 

dengan tepat waktu. 

4. Sumbangan efektif berpikir 

positif terhadap harga diri 

sebesar 53,6%, maka masih ada 
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46,4% lainnya dipengaruhi oleh 

faktor-faktor lain yang 

berpengaruh terhadap harga diri 

diluar faktor berpikir positif. 

b) Saran 

1. Bagi subjek penelitian  

Berdasarkan kesimpulan di atas 

walaupun menunjukkan adanya 

harga diri yang tinggi, 

mahasiswa tetap diharapkan 

untuk dapat terus meningkatkan 

dalam menghadapi berbagai 

masalah selama proses 

pengerjaan skripsi dengan tekun 

mengerjakan revisian dari dosen 

pembimbing, aktif dalam 

berkomunikasi dengan dosen 

pembimbing, dan aktif dalam 

mencari informasi terkait skripsi 

dengan mahasiswa lain. 

2. Bagi Fakultas khususnya 

pimpinan, dan dosen pengajar 

Pimpinan atau dosen pengajar 

dapat membekali pikiran 

mahasiswa dengan hal-hal yang 

positif saat proses perkuliahan, 

bimbingan skripsi, maupun 

dalam aktivitas keseharian 

sehingga mahasiswa mampu 

merencanakan masa depannya 

dengan baik dan terhindar dari 

rasa putus asa. 

3. Biro Skripsi  

Biro Skripsi dapat membuat 

group khusus mahasiswa yang 

sedang menempuh skripsi. 

Group tersebut digunakan agar 

mahasiswa dapat 

mengungkapkan 

permasalahannya satu sama lain 

dan mendiskusikan 

permasalahan yang ada untuk 

mencari solusinya sehingga 

mahasiswa mendapatkan 

gambaran akan kemungkinan- 
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kemungkinan  masalah yang 

dapat terjadi dan menjadikannya 

sebagai pedoman agar dapat 

terhindar dari masalah yang 

sama. Hal ini dapat dijadikan 

bekal mahasiswa dalam proses 

pengerjaan skripsi, bimbingan 

dengan dosen dan target 

pengerjaan skripsi berdasarkan 

dari pengalaman mahasiswa satu 

sama lain.  

4. Bagi peneliti selanjutnya 

Berdasarkan keterbatasan-

keterbatasan dari penelitian ini, 

maka penulis dapat memberikan 

saran kepada peneliti selanjutnya 

yang ingin menggali lebih dalam 

mengenai berpikir positif dan 

harga diri dengan lebih 

memperhitungkan variabel-

variabel lain yang 

mempengaruhi harga diri seperti 

faktor dukungan emosional. 

Disamping itu alat ukur skala 

berpikir positif dan skala harga 

diri juga perlu dikembangkan 

lagi agar dapat diperoleh hasil 

penelitian yang lebih baik. 
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