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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kepercayaan diri bisa dikatakan sebagai suatu keyakinan seseorang 

terhadap segala aspek kelebihan yang dimilikinya dan keyakinan tersebut 

membuatnya merasa mampu untuk bisa mencapai berbgai tujuan di dalam 

hidupnya (Hakim, 2002) . Mahasiswa psikologi hendaknya  memiliki kepercayaan 

diri yang tinggi sebagai bekal dalam menjalin komunikasi dengan lingkungan di 

sekitar. Kepercayaan diri merupakan aspek kepribadian manusia yang penting 

sebagai sarana untuk mengaktualisasikan potensi yang dimiliki. Salah satu faktor 

kepercayaan diri adalah harga diri ( Elfiky, 2012). Menurut Coopersmith (2007) 

Harga diri sendiri yaitu adalah penilaian diri yang dipengaruhi oleh sikap 

interaksi, penghargaan dan penerimaan orang lain terhadap individu.  Dari 

kepercayaan diri yang dimiliki, kesuksesan dan keberhasilan hidup seseorang 

akan dapat diprediksikan. Individu yang percaya diri biasanya selalu bersikap 

optimis dan yakin akan kemampuannya dalam melakukan sesuatu. Sebalikya, 

individu yang rasa percaya dirinya rendah akan mengalami hambatan-hambatan 

dalam hidupnya, baik dalam berinteraksi dengan individu lain maupun dalam 

pekerjaan. Percaya diri didefinisikan juga sebagai sikap positif seorang individu 

yang memampukan dirinya untuk mengembangkan penilaian positif baik terhadap 

diri sendiri maupun lingkungan yang dihadapinya. Percaya diri didefinisikan juga 

sebagai sikap positif seorang individu yang memampukan dirinya untuk 
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mengembangkan penilaian positif, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap 

lingkungan/ situasi yang dihadapinya (Ghufron. N & Risnawita, 2010). 

 Melihat fenomena yang ada sekarang ini, tampak beberapa karakteristik 

yang mengindikasikan bahwa mahasiswa psikologi mengalami kurang percaya 

diri. Beberapa karakteristik tersebut yaitu mahasiswa melakukan perawatan 

dengan biaya yang cukup mahal untuk menunjang penampilannya. Seperti yang 

dikemukakan oleh Harter (dalam Satrock, 2007) mengenai harga diri bahwa 

kondisi fisik mempunyai pengaruh yang tinggi terhadap harga diri pada umumnya 

individu yang memiliki kondisi fisik yang menarik dan merasa puas dengan 

kondisi fisiknya, akan memiliki harga diri yang tinggi pula. Semakin tinggi harga 

diri, semakin tinggi kepercayaan diri individu tersebut.  

Chaplin (2001) menyatakan bahwa harga diri adalah penilaian diri yang 

dipengaruhi oleh sikap interaksi, penghargaan dan penerimaan orang lain terhadap 

individu. Harga diri merupakan kunci terpenting dalam pembentukan perilaku 

seseorang karena harga diri ini dapat berpengaruh pada proses berfikir, keputusan-

keputusan yang diambil,dan nilai-nilai tujuan individu. Percaya diri dapat 

diartikan bahwa suatu kepercayaan akan kemampuan sendiri yang memadai dan 

menyadari kemampuan yang dimiliki dapat di manfaatkan secara tepat. Angelis 

2005, seseorang akan memiliki rasa percaya diri yang tinggi jika yakin dengan 

kemampuan yang dimiliki serta mendapat penghargaan yang realistis dari orang 

lain. Menurut Rahmat (2000) kepercayaan diri dapat diartikan sebagai suatu 

kepercayaan terhadap diri sendiri yang dimiliki oleh setiap orang dalam 

kehidupannya serta bagaimana orang tersebut memandang dirinya secara utuh 
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dengan mengacu pada  konsep diri. Dengan percaya diri orang akan mampu 

mengenal dan memahami diri sendiri. Sementara itu, kurangnya percaya diri akan 

menghambat pengembangan potensi diri. Orang yang kurang percaya diri akan 

menjadi seseorang yang pesimis dalam menghadapi tantangan, takut dan ragu-

ragu untuk menyampaikan gagasan, serta bimbang dalam menentukan pilihan dan 

sering membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain.  

Berdasarkan hasil pengambilan data awal yang dilakukan pada tanggal 18-

20 Desember 2015, di Fakultas psikologi UMS diketahui bahwa 100% atau 

sebanyak 51 mahasiswa yang di gunakan sebagai sampel melakukan perawatan.  

Hal ini sesuai dengan pendapat dari Dimyati dan Mudjiono ( Belajar & 

Pembelajaran, 2009) bahwa Percaya diri adalah sikap yang timbul dari keinginan 

mewujudkan diri bertindak dan berhasil. Dari segi perkembangan, rasa percaya 

diri dapat timbul berkat adanya pengakuan dari lingkungan. Dari sampel yang 

didapat, mahasiswa yang memiliki rasa kurang percaya diri melakukan perawatan 

di klinik kecantikan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kepercayan diri 

mereka dari segi fisik. 
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Gambar 1.1 

Berdasarkan dari hasil di atas diketahui bahwa jumlah subjek dalam 

pengambilan data awal berjumlah 51 mahasiswa Fakultas Psikologi UMS. Dari 

keseluruhan subjek, diketahui bahwa subjek melakukan perawatan. Subjek 

perempuan sebanyak 31 mahasiswi atau 61%. Subjek dengan jenis kelamin laki-

laki sebanyak 20 mahasiswa atau 39%. 
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 Gambar 1.2 

Berdasarkan dari hasil pengambilan data di atas diketahui jenis perawatan 

yang dilakukan oleh sampel dalam pengambilan data awal, perawatan wajah 

merupakan jenis perawatan yang paling banyak diminati. Dari 51 mahasiswa, 

diantaranya sebanyak 66,67% atau 34 mahasiswa melakukan perawatan pada 

wajah. Kemudian perawatan rambut sebanyak 19,61% atau 10 mahasiswa. 

Sedangkan pada perawatan badan sebanyak 7,84% atau 4 orang mahasiswa dan 

yang melakukan perawatan lain-lain sebanyak 5,88% atau 3 mahasiswa. 

 

 

 Gambar 1.3 

Dari hasil pengambilan data awal juga diketahui intensitas mahasiswa 

psikologi melakuakan perawatan ke klinik kecatikan. Mahasiswa Fakultas 

Psikologi dalam melakukan perawatan paling banyak adalah 1x dalam 1 bulan 

yaitu 49,02% atau 25 mahasiswa. Kemudian mahasiswa yang melakukan 
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perawatan 1x dalam 2 minggu sebesar 19,61% atau 10 mahasiswa. Mahasiswa 

yang melakukan perawatan 1x dalam 2 bulan sebesar 17,65% atau 9 orang 

mahasiswa. Mahasiswa yang melakukan perawatan 1x dalam 1 minggu sebesar 

5.88% atau 3 mahasiswa dan mahasiswa yang menjawab lain-lain sebesar 7,84% 

atau 4 mahasiswa. 

 

 

 

Gambar 1.4 

 Berdasarkan hasil pengambilan data awal pada mahasiswa Fakultas 

Psikologi, di ketahui hasil seperti tabel diatas yang menyatakan biaya yang 

dikeluarkan untuk melakukan perawatan di klinik kecantikan. Mahasiswa yang 

melakukan perawatan dengan biaya antara Rp.50.000,- – Rp100.000,- sebanyak 

35,29% atau 18 mahasiswa. Mahasiswa yang mengeluarkan biaya antara 

Rp.100.000,- – Rp.200.000,-  juga sebanyak 35,29% atau 18 mahasiswa. 

Sedangkan yang mengeluarkan biaya perawatan antara Rp.200.000,- – 
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Rp.300.000,- sebanyak 15,69% atau sebanyak 8 mahasiswa. Mahasiswa yang 

mengeluarkan biaya perawatan diatas Rp.300.000,- sebanyak 13,73% atau 7 

mahasiswa. 

 Berdasarkan dari hasil pengambilan data awal tersebut dapat ditarik 

kesimpulan bahwa mahasiswa Fakultas Psikologi rutin melakukan berbagai jenis 

perawatan yang ada. Fenomena tersebut menarik peneliti untuk mengkaji apakah 

ada hubungan antara harga diri dengan kepercayaan diri mahasiswa psikologi 

yang melakukan perawatan ke klinik kecantikan?.  

B. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui hubungan antara harga diri dengan kepercayaan diri mahasiswa 

psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

2. Mengetahui tingkat kepercayaan diri mahasiswa psikologi Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. 

3. Mengetahui aspek harga diri yang paling berpengaruh terhadap kepercayaan 

diri mahasiswa psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

4. Mengetahui sejauh mana peran dan  pentingnya kepercayaan diri bagi 

mahasiswa psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

C. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, yaitu : 

1. Masyarakat dan mahasiswa psikologi 
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Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan seberapa pentingnya 

memiliki harga diri dan rasa kepercayaan diri yang tinggi pada setiap individu. 

2. Peneliti selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan acuan 

dalam penelitian selanjutnya dengan mengembangkan tema yang sejenis, yaitu 

meningkatan kepercayaan diri terutama pada mahasiswa. 

 

 

 


