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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. KEPERCAYAAN DIRI 

1. Pengertian kepercayaan diri 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonsia (2005) mengungkapkan 

bahwa percaya kepada diri sendiri berarti yakin benar atau memastikan akan 

kemampuan atau kelebihan seseorang atau sesuatu (bahwa akan dapat 

memenuhi harapan-harapannya). Hasan (Iswidharmanjaya & Agung, 2004) 

menyatakan bahwa Percaya diri adalah kepercayaan akan kemampuan sendiri 

yang memadai dan menyadari kemampuan yang dimiliki, serta dapat 

memanfaatkannya secara tepat. 

Menurut Fatimah (2006) kepercayaan diri merupakan sikap positif 

individu terhadap dirinya bahwa ia mampu mengembangkan penilaian positif 

baik terhadap dirinya maupun lingkungannya serta situasi yang dihadapainya. 

Hurlock (1980) mengemukakan bahwa individu yang memiliki kepercayaan 

diri tinggi adalah orang-orang yang mampu membuat pernyataan-pernyataan 

positif terhadap dirinya sehingga dapat menghargai dirinya serta dapat 

mencapai keinginan yang dapat menghantarkan pada pintu kesuksesan. 

Menurut Lauster (1997) kepercayaan diri merupakan sikap atau perasaan 

yakin atas kemampuan yang dimiliki sehingga individu tersebut tidak terlalu 

cemas dalam setiap tindakan, bebas melakukan hal-hal yang disukai dan 
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bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukan, hangat dan sopan 

dalam berinteraksi dengan orang lain. 

Adanya rasa percaya diri bukan merupakan sifat yang diturunkan 

(bawaan) melainkan dididapatkan dari pengalaman hidup, serta diajarkan dan 

ditanamkan melalui pendidikan sehingga upaya yang dilakukan dapat 

membentuk dan meningkatkan rasa percaya diri (Lauster 1978). Kepercayaan 

diri adalah keyakinan seseorang akan kemampuan yang dimiliki dalam 

menampilkan perilaku tertentu untuk mencapai target tertentu (Taylor, 2011). 

Menurut Rini (Ghufron, 2012) orang yang mempunyai percaya diri  tinggi 

akan mampu bergaul secara fleksibel, mempunyai toleransi yang cukup baik, 

bersikap positif dan tidak mudah terpengaruh orang lain dalam bertindak  

serta mampu menentukan langkah-langkah pasti dalam kehidupannya. 

Menurut Hakim (2002) percaya diri merupakan keyakinan seseorang 

terhadap segala aspek kelebihan yang dimiliki serta diwujudkan dalam 

kesehariannya. Selain itu Hakim (2002) menyebutkan percaya diri adalah 

kepercayaan terhadap aspek kelebihan yang dapat membuatnya merasa 

mampu dapat mencapai berbagai tujuan hidup. Menurut Anthony (1992) 

kepercayaan diri merupakan sikap pada diri seseorang yang dapat menerima 

kenyataan, dapat mengembangkan kesadaran diri, berpikir positif, memiliki 

kemandirian, dan mempunyai kemampuan untuk memiliki serta mencapai 

segala sesuatu yang diinginkan. 
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Bimo (2003) mengungkapkan bahwa kepercayaan diri adalah 

kepercayaan seseorang pada kemampuan yang ada dalam dirinya. 

kepercayaan diri remaja adalah aspek kepribadian yang terbentuk melalui 

interaksi individu dengan lingkungan baik dilingkungan keluarga sekolah dan 

masyarakat (Walgito, 1993). Menurut Anthoni (1996) kepercayaan diri remaja 

merupakan sikap diri seseorang yang dapat menerima kenyataan, dapat 

mengembangkan kesadaran diri, berpfikir positif, memiliki kemandirian dan 

mempunyai dan kemampuan untuk memiliki serta mencapai segala sesuatu 

yang diinginkan. 

Ghufron (2012) Kepercayaan diri merupakan sikap mental seseorang 

dalam menilai diri maupun objek sekitarnya sehngga orang tersebut 

mempunyai keyakinan akan kemampuan dirinya untuk dapat melakukan 

seuatu sesuai dengan kemampuannya. Kepercayaan diri itu lahir dari 

kesadaran bahwa jika memutuskan untuk melakukan sesuatu, maka sesuatu 

itu pula yang harus dilakukan. Kepercayaan diri itu akan datang dari 

kesadaran individu bahwa individu tersebut memiliki tekad untuk melakukan 

apapun, sampai tujuan yang ia inginkan tercapai (Barbara, 2003).  

Berdasarkan pengertian beberapa tokoh di atas, maka dapat 

disimpulkan pengertian kepercayaan diri yaitu pandangan positif individu 

terhadap dirinya maupun pandangan positif terhadap lingkungan dan terhadap 

situasi apapun yang terjadi, sehingga dapat mencapai harapan-harapan yang 

diinginkan. 
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2. Aspek-aspek dalam kepercayaan diri 

Lauster (1997) mengungkapkan orang yang memiliki kepercayaan diri 

mempunyai beberapa aspek yaitu: 

a. Keyakinan akan kemampuan diri, yaitu sikap positif tentang diri anak itu 

sendiri dan mengerti dengan benar apapun yang dilakukannya 

b. Optimis, yaitu sikap positif dalam memandang segala hal baik tentang 

diri, harapan maupun kemampuannya 

c. Obyektif yaitu percaya diri dalam memandang sesuatu permasalahan atau 

suatu hal dengan kebenaran yang memang seharusnya, bukan menuntut 

kebenaran pribadi maupun menurut dirinya sendiri 

d. Bertanggung jawab yaitu berani menerima dan menanggung segala 

sesuatu yang menjadi konsekuensi atas apa yang dilakukannya 

e. Rasional dan realistic yaitu menganalisa suatu permasalahan maupun 

suatu hal serta kejadian dengan menggunakan permikiran yang dapat 

diterima oleh akal sesuai dengan kenyataan. 

Fatimah (2008) menjelaskan beberapa aspek individu yang mempunyai 

rasa percaya diri yang proporsional, diantaranya sebagai berikut: 

a. Percaya akan kompetisi/kemampuan diri, hiingga tidak membutuhkan 

pujian, pengakuan, penerimaan, ataupun hormat orang lain. 

b. Tidak terdorong untuk menunjukkan sikap konformitas demi diterima oleh 

orang lain atau kelompok 
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c. Berani menerima dan menghadapi penolakan orang lain, berani menjadi 

diri sendiri 

d. Punya pengendalian diri yang baik ( tidak moody dan emosinya stabil). 

e. Memiliki internal locus of control (memandang keberhasilan atau 

kegagalan, bergantung pada usaha diri sendiri dan tidak mudah menyerah 

pada nasib atau keadaan serta tidak bergantung/ berharap bantuan orang 

lain) 

f. Mempunyai cara pandang yang positif terhadap diri sendiri, orang lain, 

dan situasi di luar dirinya 

g. Memiliki harapan yang reaslistik terhadap diri sendiri, sehingga ketika 

harapan itu tidak terwujud, ia tetap melihat sisi positif dirinya dan situasi 

yang terjadi. 

Pendapat lain yang dikemukakan oleh Syaiful & Yulianti (2008) individu 

yang percaya diri akan memiliki beberapa aspek sebagai berikut: 

a. Kamandirian: adanya kemampuan untuk mengarahkan dan mengendalikan 

diri sendiri dalam berpikir, bertindak, serta tidak merasa tergantung 

dengan orang lain.  

b. Komitmen: individu memiliki kemampuan dalam memegang komitmen 

yang sudah ia buat serta mematuhinya. 

c. Pemahaman diri: pemahaman diri secara objektif akan memungkinkan 

seorang individu akan melihat kelebihan-kelebihannya yang dapat 
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membuatnya percaya diri untuk bisa berbuat segala sesuatu sekalipun 

harus bersaing.  

d. Penyesuaian diri: adanya kemampuan berinteraksi sosial dengan orang-

orang dilingkungan tempat ia berada dalam arti orang tersebut bisa 

diterima sebagai salahsatu anggota masyarakat yang dibutuhkan oleh 

orang lain.  

e. Tegas dan berani menyatakan pendapat: individu memiliki ketegasan dan 

keberanian menyatakan pendapat yang meliputi kemampuan 

mengungkapkan perasaan, kemampuan mengungkapkan keyakinan, dan 

pemikiran secara terbuka dan kemampuan untuk mempertahankan hak-

hak peribadi.  

Tidak hanya sikap percaya diri yang terlihat pada diri individu, sikap tidak 

percaya diri juga dapat terlihat melalui perilaku yang ditujukkan individu itu. 

Fatimah (2008) Adapun karakteristik individu yang kurang percaya diri, 

diantaranya sebagai berikut: 

a. Berusaha menunjukkan sikap konformitas, semata-mata demi 

mendapatkan pengakuan da penerimaan kelompok. 

b. Menyimpan rasa takut/kekhawatiran terhadap penolakan 

c. Sulit menerima realitas diri (terlebih kekurangan diri) dan memandang 

renadah kemampuan diri sendiri namun di lain pihak, memasang harapan 

yang tidak realistik terhadap diri sendiri. 
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d. Pesimis, mudah menilai segala sesuatu dari sisi negatif 

e. Takut gagal, sehingga menghindari segala risiko dan tidak berani 

memasang target untuk berhasil 

f. Cenderung menolak pujian yang ditunjukkan secara tulus (karena 

unervalue diri sendiri) 

g. Selalu menepatkan/memposisikan diri sebagai yang terakhir, karena 

menilai dirinya tidak mampu. 

h. Mempunyai external locus of control ) mudah menyerah pada nasib, 

sengat bergantung pada keadaan dan pengakuam/penerimaan serta 

bantuan orang lain). 

Pada penelitian ini menggunakan aspek-aspek dari Lauster (1997) 

diantaranya keyakinan akan kemampuan diri, optimis, obyektif, 

bertanggung jawab dan rasional. Salah satu faktor yang mempengaruhi 

kepercayaan diri adalah lingkungan, lingkungan dibagi menjadi 

masyarakat dan keluarga kemudian didalam lingkungan keluarga terdapat 

kasih sayang orang tua. 

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan diri 

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepercayaan diri (Sungkar, 2015) 

yaitu: 
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a. faktor internal antara lain: 

1) kondisi fisik 

Menurut Hapasari (2014) mengemukakan bahwa Individu yang 

mempunyai fisik yang kurang sempurna seperti terlalu kurus, 

terlalu tinggi, kegemukan, atau cacat fisik, akan menimbulkan 

perasaan tidak berharga terhadap keadaan fisiknya karena individu 

tersebut merasa ada sesuatu yang kurang pada dirinya 

dibandingkan dengan orang lain.  

2) Konsep diri  

Menurut Anthony (1992) terbentuknya kepercayaan diri pada diri 

seseorang diawali dengan perkembangan konsep diri yang 

diperoleh dalam pergaulannya dalam suatu kelompok dan hasil 

interaksi yang telah terjadi akan menghasilkan konsep diri. 

3) Harga Diri 

Harga diri adalah penilaian yan dilakukan terhadap diri sendiri 

sehingga akan membentuk harga diri yang positif terhadap 

individunya (Ghufron dan Rini, 2012). Perasaan gembira yang 

didapat remaja akibat penghargaan terhadap diri, penting dalam 

menumbuhkan rasa percaya diri remaja (Mappiare, 1982). 

4) Pengalaman hidup. 

Pengalamn dapat menjadi faktor munculnya rasa percaya diri, 

Menurut Anthony (1992) mengemukakan bahwa pengalaman di 
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masa lalu adalah hal terpenting untuk mengembangkan 

kepribadian individu yang baik. Lauster (1997) mengatakan bahwa 

Pengalaman mengecewakan yang diperoleh menjadi sumber 

timbulnya rasa rendah diri yang di alami individu. 

b. faktor eksternal antara lain: 

1) Tingkat Pendidikan 

Monks, dkk (2006) mengatakan bahwa tingkat pendidikan 

mempunyai pengaruh dalam menentukan kepercayaan diri. 

Tingkat pendidikan seseorang akan berpengaruh terhadap tingkat 

kepercayaan diri seseorang. Tingkat pendidikan yang rendah akan 

menjadikan orang tersebut tergantung dan berada di bawah 

kekuasaan orang lain yang lebih pandai darinya begitu pula 

sebaliknya (Ghufron dan Rini, 2012) 

2) Pekerjaan 

Rogers (dalam Kusuma, 2005) mengemukakan bahwa bekerja 

dapat mengembangkan kreatifitas dan kemandirian serta rasa 

percaya diri. Lebih lanjut dikemukakan bahwa rasa percaya diri 

dapat muncul dengan melakukan pekerjaan, selain materi yang 

diperoleh. 
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3) Lingkungan 

(a) Lingkungan Keluarga 

Lingkungan keluarga dimana lingkungan keluarga akan 

memberikan pembentukan awal terhadap pola kepribadian 

seseorang (Komara, 2016). Sebagai anggota keluarga yang 

saling berinteraksi dengan baik akan memberi rasa nyaman dan 

menumbuhkan percaya diri yang tinggi (Sungkar & Partini, 

2015). 

(b) Lingkungan Masyarakat 

Lingkungan masyarakat semakin bisa memenuhi norma dan 

diterima oleh masyarakat, maka semakin menumbuhkan rasa 

percaya diri (Centi, 1995).  

Dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi 

percaya diri yaitu internal dan eksternal, internal meliputi kondisi 

fisik, konsep diri, harga diri dan pengalaman hidup sedangkan faktor 

eksternal yaitu tingkat pendidikan, pekerjaan dan lingkungan. Salah 

satu faktor yang mempengaruhi kepercayaan diri adalah lingkungan, 

lingkungan dibagi menjadi masyarakat dan keluarga. Didalam 

lingkungan keluarga terdapat kasih sayang orang tua. 
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B. Kasih sayang Orang tua 

1. Pengertian Kasih Sayang Orang Tua 

Keluarga memiliki peranan atau fungsi yang sangat penting dalam 

upaya mengembangkan pribadi anak terutama membentuk rasa memiliki, 

rasa aman, kasih sayang dan mengemabngkan hubungan yang baik 

diantara anggota keluarga (Yusuf, 2001). Menurut Gulo (Kartono, 2000) 

kasih sayang adalah suatu perasaan tertarik terhadap seseorang. kasih 

sayang paling tidak menuntut adanya dua pihak yang terlibat di dalamnya, 

yaitu seseorang yang mencurahkan perasaan sayang, cinta atau suka, dan 

seseorang yang memperoleh kasih sayang atau suka itu sendiri (Widagdo, 

1999). 

Vembrianto (Supatma, 2011) mengemukakan bahwa dari hubungan 

cinta kasih lahirlah hubungan persaudaraan, persahabatan, kebiasaan, 

identifikasi dan persamaan pandangan mengenai nilai-nilai. Zain (1996) 

mengemukakan bahwa orang tua adalah bapak dan ibu. Kemudian 

Simanjuntak (Vebriayanto, 1990) mengemukakan orang tua adalah ayah 

dan ibu yang secara ideal tidak terpisah tetapi tolong-menolong dalam 

melaksanakan tanggung jawab sebagai orang tua dan mampu memenuhi 

tugas sebagai pendidik. 

Kasih sayang orang tua terhadap anak merupakan fitrah atau naluri 

seperti fitrah yang dimiliki juga oleh semua makhluk hidup. kasih sayang 

orang tua adalah perasaan sayang atau afeksi orang tua terhadap anak atau 
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sesuatu benda yang tidak harus bersifat seksual (Gulo, 2000). menurut 

Sears, dkk (1995) kasih sayang orang tua merupakan rasa aman dan 

ketenangan yang diberikan dari hubungan yang erat. Kelekatan merupakan 

ikatan kasih sayang yang berkembang antara anak dan pengasuhnya 

(Bashori, 2003).  Anak yang memiliki kelekatan baik dengan orang tua 

akan dengan percaya diri melakukan ekplorasi lingkungan (Bashori, 

2003). Fromm (1999) Kasih sayang orang tua merupakan salah satu cara 

seseorang dapat menyatu dengan dunia dan pada saaat yang bersamaan 

mencapai individualis dan integritas, kasih sayang orang tua melibatkan 

berbagi pengalaman dan hubungan akrab orang lain. Fromm (1999) 

mengungkapkan bahwa remaja sudah bukan lagi anak-anak yang segala 

sesuatu mengenai hidupnya diatur oleh orang tuanya, namun sudah 

menjadi tanggung jawabnya sendiri kehidupan yang sedang dijalani 

sekarang. 

Freud (Murphy, 1999) menyatakan kasih sayang orang tua mencakup 

pengertian, kemauan baik, saling menghormati antara keluarga dan orang 

yang dicintai. Chapman (2003) menjelaskan kasih sayang orang tua 

kepada remaja merupakan suatu perasaan yang tulus diberikan oleh orang 

tua, sehingga remaja merasa dirinya diterima dan dikasihi. Kasih sayang 

orang tua adalah perasaan kasih sayang yang diberikan orang tua dengan 

cara mengerti keinginan remaja, tidak menggurui sehingga remaja merasa 
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orang tua dapat menjadi teman dan selalu memberi dukungan (Chapman, 

2003). 

Berdasarkan pengertian beberapa tokoh di atas, maka dapat 

disimpulkan pengertian kasih sayang orang tua yaitu perasaan sayang 

yang tulus diberikan oleh ayah dan ibu kepada remaja, dan kemudian 

mengerti keinginan-keinginan serta selalu memberi dukungan sehingga 

anak merasa aman, tentram, terlindungi dan dihargai. 

2. Aspek-Aspek Kasih Sayang Orang Tua 

Menurut Fromm (1999) ada empat aspek kasih sayang orang tua, yaitu: 

a. Care/ Perhatian 

Kasih sayang adalah perhatian aktif terhadap kehidupan serta 

perkembangan dari objek yang dicintai. pada saat seseorang mencintai 

anak, maka dirinya akan merasa peduli dengan anak dan memiliki 

keinginan untuk menjaga. Kasih sayang dianggap tidak ada jika tidak 

ada perhatian aktif. 

b. Responsibility/ Tanggung jawab 

Tanggung jawab adalah respon atas kebutuhan-kebutuhan manusia 

baik yang terungkap maupun yang tidak terungkap. Faktor yang 

penting dalam terungkapkan maupun yang tidak terungkapkan. Faktor 

yang penting dalam tanggung jawab adalah perasaan mampu dan siap 

merespon. Ketika orang tua menyayangi anaknya, maka orang tua 
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akan memiliki keinginan dan kemampuan untuk memberikan 

tanggapan atas kebutuhan fisik dan psikologi anak. 

c. Respect/ Penghormatan/ Penghargaan 

Jika orang tua mencintai anaknya, maka orang tua akan menghormati 

sebagaimana adanya sang anak dengan menyadari segala keunikan 

yang ada dalam diri anak tersebut dan tidak memiliki keinginan untuk 

mencoba mengubahnya 

d. Knowledge/ Pemahaman Pengetahuan 

Jika orang tua mencintai anaknya, maka orang tua akan memahami 

anak dengan berusaha melihat dari sudut pandang anak. Perhatian dan 

tanggung jawab tidak akan bermakna jika tidak diikuti oleh 

pemahaman atau pengetahuan, sementara pemahaman juga tidak akan 

bermakna jika tidak ada perhatian. 

Menurut Ahmadi (1999) kasih sayang orang tua terdiri dari empat 

aspek utama yaitu:  

a. Pengertian 

Orang dikatakan saling mengasihi bila bersedia saling mengerti. saling 

pengertian disini mengandung pengertian yang luas yaitu mengerti 

kepada hal-hal yang disenangi maupun yang tidak disenangi oleh 

orang yang dikasihi dalam hal ini pengertian yang diberikan orang tua 

kepada anak. 
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b. Kepercayaan 

Saling percaya merupakan salah satu elemen perwujudan kasih sayang, 

dan orang tua harus mewujudkan dengan kata-kata dan perbuatan agar 

dapat dipercaya oleh anak. 

c. Kerjasama 

Kerjasama mengandung arti hasil kerja akan lebih baik bila dilakukan 

bersama daripada dilakukan sendiri dan juga mengandung arti 

kesediaan membantu, dua orang dikatakan saling mengasihi bila 

keduanya memiliki kesediaann untuk saling kerjasama. 

d. Pernyataan kasih sayang 

Pernyataan kasih sayang bersifat menyempurnakan ketiga elemen yang 

terdahulu. pernyataan kasih sayang dapat berupa kata-kata maupun 

perbuatan. 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan aspek-aspek dari 

Fromm (1999) diantaranya perhatian, tanggung jawab, penghargaan/ 

penghormatan dan pemahaman pengetahuan.   

C. Hubungan Kasih Sayang Orang Tua Dan Kepercayaan Diri 

Kepercayaan diri yaitu pandangan positif individu terhadap dirinya 

maupun pandangan positif terhadap lingkungan dan terhadap situasi apapun 

yang terjadi, sehingga dapat mencapai harapan-harapan yang diinginkan. 

Menurut Fatimah (2008) aspek-aspek dari kepercayaan diri diantaranya 



38 
 

percaya akan kompetisi, Tidak terdorong untuk menunjukkan sikap 

konformitas, berani menerima dan menghadapi penolakan orang lain, punya 

pengendalian diri yang baik, memiliki internal locus of control, cara pandang 

yang positif terhadap diri sendiri dan memiliki harapan yang reaslistik.  

Salah satu faktor yang mempengaruhi kepercayaan diri adalah 

lingkungan, lingkungan dibagi menjadi masyarakat dan keluarga. Didalam 

lingkungan keluarga terdapat kasih sayang orang tua. Ginder (Yanuaristi, dkk, 

2013) mengemukakan beberapa faktor yang mempengaruhi proses 

pembentukan kepercayaan diri remaja, antara lain adalah lingkungan, 

lingkungan dibagi menjadi masyarakat dan keluarga. Menurut Fromm (1999) 

kasih sayang orang tua memiliki aspek-aspek perhatian, tanggung jawab, 

penghormatan/penghargaan, pemahaman pengetahuan. 

Aspek kasih sayang orang tua yang pertama yaitu perhatian. Perhatian 

orang tua terhadap anak adalah perhatian orang tua secara aktif kepada 

anaknya serta perhatian atas perkembangan anaknya yang dicintai, pada saat 

orangtua mencitai anaknya, maka dirinya akan merasa peduli dengan anak dan 

memiliki keingginan untuk menjaga.  Kepedulian orang tua terhadap anaknya 

akan memandang anak dengan obyektif yaitu percaya diri dalam memandang 

sesuatu permasalahan atau suatu hal dengan kebenarannya yang sesunguhnya, 

bukan menuntut kebenaran pribadi maupun menurut dirinya sendiri. Hal ini 

sesuai perkembangan remaja sebagai orang yang memiliki perhatian pada 

anaknya maka tidak akan memaksakan kehendak tetapi terus menjaga 
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perkembanganya sesuai dengan kewajaran remaja dalam berperilaku. Sesuai 

pendapat Fromm (1999) menyatakan bahwa kasih sayang orang tua yang 

diwujudkan dengan perhatian terhadap perkembangan anaknya merupakan 

salah satu cara orangtua dalam mendidik anaknya kala remaja untuk terus 

mengenal lingkungan sesuai porsi yang dimiliki. Orangtua  yang terlalu 

menuntut akan membuat anak merasa bahwa dirinya dianggap bukan sesuai 

dengan harapan orangtua, sehingga bisa menyebabkan anak merasa minder 

atau tak percaya diri, karena gagal untuk memenuhi tuntutan orangtua. 

Ginder (Yanuaristi, dkk, 2013) mengemukakan beberapa faktor yang 

mempengaruhi proses pembentukan kepercayaan diri remaja, antara lain 

adalah lingkungan, lingkungan dibagi menjadi masyarakat dan keluarga. 

Interaksi dalam keluarga salah satunya terwujud dalam bentuk proses 

pengasuhan yang diberikan orang tua kepada anak-anaknya. Kepercayaan diri 

terbentuk melalui perhatian orang tua dan perhatian orang sekitarnya. 

Menurut Yusuf (2001), bahwa semakin perhatian orang tua terhadap anaknya, 

maka akan mendorong anak semakin percaya diri. 

Selanjutnya aspek kasih sayang berikutnya adalah responsibility atau 

tanggung jawab. Sebagai orang tua sudah sewajarnya memiliki tanggung 

jawab atas kebutuhan-kebutuhan anaknya. Tanggung jawab orang tua pada 

anak adalah memelihara (membesarkan dan mendewasakan) anak-anak sejak 

lahir, masa kanak-kanak sampai masa remaja, atau selama mereka masih 

bergantung pada orang tua, sampai saat mereka mulai mandiri bila seorang 
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anak sudah bekerja dan sudah berkeluarga maka berarti secara absolut sudah 

mandiri dan dapat terlepas dari tanggung jawab orang tua. 

Gunarso (2007), menyatakan bahwa perilaku remaja sangat rentan 

terhadap penngaruh lingkungan. Di satu pihak, remaja mempunyai keinginan 

kuat untuk mengadakan interaksi sosial dalam upaya memdapatkan 

kepercayaan diri dari lingkungan, sedangkan di lain pihak ia mulai 

memikirkan kehidupan secara mandiri serta terlepas dari pengawasan orang 

tua dan sekolah. Keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama bagi 

perkembangan remaja dalam bertanggung jawab pada dirinya. 

Peneliti Rahman (2014), menyatakan bahwa peran orang tua dalam hal 

tanggung jawab orang tua pada anaknya, akan mendorong anak mampu 

bertanggung jawab akan masa depan yang diharapkan. Remaja yang memiliki 

tanggug jawab pada harapan masa depanya, lebih percaya diri pada 

lingkungannya. Tanggung jawab orang tua mulai tertanam pada anak saat 

menginjak remaja. Hal ini dipengaruhi kedewasaan remaja yang mulai 

terlihat, tetapi orang tua juga mulai kuatir dengan pergaulan anak remaja. 

Perlunya tanggung jawab yang seimbang dan dukungan motivasi yang positif 

terhadap remaja untuk mendorong kepercayaan diri remaja menjadi lebih 

baik.  

Aspek berikutnya adalah penghormatan/penghargaan. Kebutuhan anak 

akan penghargaan dan penghormatan dapat menjadikannya merasa bernilai, 

bermanfaat, dan mendapat posisi di antara orang yang lebih dewasa. Perasaan 
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ini akan menumbuhkan rasa percaya diri ketika sedang berada di antara orang-

orang sekelilingnya. Orang tua jangan terlalu banyak mencaci dan 

mencelanya. Orang tua harus memujinya ketika dia berbuat baik, tetapi jangan 

sampai berlebih-lebihan. Orang tua juga dapat mengikutsertakan dirinya 

dalam mengatur sebagian kegiatan rumah tangga, hal itu akan membuat anak 

merasa dirinya berharga dimata orang tua. Orang tua juga dapat menyertakan 

anaknya ketika mereka melakukan kunjungan ke rumah kerabat dan 

mengikutsertakannya di ruangan tamu, serta kegiatan dan aktivitas lainnya 

yang dapat menunjukkan kemampuan, penghormatan, penghargaan pada 

dirinya, dan menunjukkan adanya perasaan diterima oleh masyarakat yang 

berada di sekitarnya, sehingga anak memliki keyakinan akan kemampuan 

dirinya dan memiliki tanggung jawab. 

Menurut Ahmadi (1999), remaja sudah bukan lagi anak-anak yang 

segala sesuatu mengenai hidupnya diatur oleh orang tuanya, namun sudah 

menjadi tanggung jawabnya sendiri kehidupan yang sedang dijalani sekarang. 

Permasalahan yang dihadapi remaja begitu komplek sehingga dibutuhkan 

tanggung jawab untuk dapat menyelesaikannya, namun remaja belum dapat 

menyelesaikan sendiri. Oleh karenanya dibutuhkan peran orang tua sebagai 

fasilitator di lingkungan keluarga, dengan memberikan pengharagan dan 

penghormatan pada remaja, sehingga seorang remaja akan lebih memiliki 

tanggung jawab. Sebagai fasilitator tentu dibutuhkan kesediaan untuk saling 

membantu dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Dengan demikian, 
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maka anak semakin memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Hal ini sesuai 

peneliti Yanuaristi, dkk (2013), yang menyatakan bahwa semakin baik 

penghargaan atau penghormatan orang tua dengan anaknya,  maka seorang 

anak remaja akan semakin percaya ciri dalam  lingkungannya. 

Aspek yang terakhir dari kasih sayang orang tua adalah pemahaman 

pengetahuan. Orang tua yang memahami anaknya akan berusaha melihat 

perkembangan anaknya dari berbagi sudut pandang. Pemahaman orang tua 

terhadap anak mebutuhkan pengetahuan untuk dapat mengetahui perilaku 

anaknya, sehingga tidak berbuat yang tidak diinginkan. Orang tua yang paham 

akan kebutuhan anaknya, maka akan berusaha untuk mencukupi kebutuhan 

tersebut. Pemahaman orangtua atas perilaku anak remajanya yang didasakan 

pada pengetahuan akan mendorong remaja bersikap rasional terhadap apa 

yang dilakukan. 

Orang tua sebagai pendidik di lingkungan keluarga sudah sewajarnya 

selalu memberikan kasih sayang maupun motivasi kepada anak agar selalu 

dapat menjadi pribadi yang memiliki sikap percaya diri di dalam dirinya, 

sehingga apapun yang dilakukannya selalu yakin terlebih dahulu dan tidak 

melihat apakah itu benar ataupun salah. Remaja seharusnya yakin terhhadap 

apa yang dilakukannya saat ini. Hal tersrbut akan membuat dirinya merasa 

lebih berhaharga dibandingkan dengan orang lain. Sebagai seorang remaja 

yang menjadi penentu masa depan bangsa sudah seharusnya mulai dari 

sekarang melihat segala sesuatu pada hal-hal yang positif. Sikap optimis yang 
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dimiliki remaja akan memandang segala hal yang baik mengenai dirinya 

maupun harapan kedepan. 

Kasih sayang orang tua berperan penting dalam pembentukan 

kepercayaan diri anak, sebab kepercayaan diri buka sesuatu yang diturunkan 

dari orang tua ke anak secara langung akan tetapi dengan proses bertahap. 

Orang tua yang menjalin hubungan baik dengan anak akan akan membuat 

anak merasa lebih dekat dan dapat menceritakan kesehariannya disekolah 

maupun dirumah. Artinya bahwa kehangatan ataupun kasih sayang orang tua 

menjadi faktor penting dalam membentuk kepercayaan diri anak. Jika seorang 

anak memahami kasih sayang yang diberikan orang tua maka dirinya selalu 

dapat berbicara tentang kehidupannya maupun pergaulan yang ada di 

sekitarnya, hal tersebut membuat anak dapat secara langsung berbicara secara 

leluasa dengan orang tua. Kebiasaan berdiskusi dengan orang tua akan 

membuat anak merasa dirinya didengar oleh orang lain sehingga dapat 

memunculkan rasa percaya diri jika didalam maupun diluar lingkungan 

rumah. 
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Bagan 1. Hubungan antara kasih sayang orang tua dengan kepercayaan diri remaja. 
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D. HIPOTESIS PENELITIAN 

 Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah ada hubungan 

positif antara kasih sayang orang tua dengan kepercayaan diri remaja. 

Semakin tinggi kasih sayang orang tua maka semakin tinggi kepercayaan diri. 

Sebaliknya, semakin rendah tingkat kasih sayang orang tua maka semakin 

rendah kepercayaan diri remaja. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Identifikasi Variabel 

Variabel merupakan suatu atribut, sifat, atau kegiatan yang memiliki 

ragam tertentu dimana peneliti menetapkannya untuk dipelajari sehingga akan 

didapatkan kesimpulan hasil dari apa yang dipelajari tersebut (Suseno, 2012). 

Variabel yang digunakan didalam penelitian ini adalah : 

1. Variabel Dependen : Kepercayaan diri  

2. Variabel Independen  : Kasih Sayang Orang tua 

B. Definisi Operasional 

Definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Kepercayaan Diri (Self Confidence) 

Kepercayaan diri yaitu pandangan positif individu terhadap dirinya 

maupun pandangan positif terhadap lingkungan dan terhadap situasi 

apapun yang terjadi, sehingga dapat mencapai harapan-harapan yang 

diinginkan. Kepercayaan diri dalam penelitian ini diukur dengan skala 

kepercayaan diri yang disusun sendiri menggunakan aspek-aspek dari 

Lauster yang terdiri dari 1) keyakinan akan kemampuan diri, 2) 

optimisme, 3) objektif, 4) bertanggung jawab, 5) rasional/realitas. 
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Semakin tinggi skor yang diperoleh terhadap aspek-aspek 

kepercayaan diri maka semakin tinggi kepercayaan diri subjek, sebaliknya 

semakin rendah skor yang diperoleh terhadap aspek-aspek kepercayaan 

diri subjek maka semakin rendah pula kepercayaan diri subjek. 

2. Kasih sayang orang tua  

Kasih sayang orang tua adalah perasaan sayang yang tulus 

diberikan oleh ayah dan ibu kepada remaja, dan kemudian mengerti 

keinginan-keinginan serta selalu memberi dukungan sehingga anak merasa 

aman, tentram, terlindungi dan dihargai. Kasih sayang orang tua dalam 

penelitian ini diukur dnegan skala kasih sayang orang tua yang disusun 

atas aspek-aspek dari Fromm (1999) yaitu terdiri dari: 1) Perhatian, 2) 

Tanggung jawab, 3) Penghormatan, 4) Pemahaman pengetahuan.  

Tingkat kasih sayang orang tua dapat dilihat dari skor total yang 

diperoleh dari skala kasih sayang orang tua. Semakin tinggi skor total 

yang diperoleh maka semakin tinggi pula tingkat kasih sayang orang tua, 

sebaliknya semakin rendah skor total yang diperoleh maka semakin 

rendah pula tingkat kasih sayang orang tua. 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Menurut Azwar (1998) populasi adalah kelompok subjek yang akan 

mendapatkan generalisasi dari hasil suatu penelitian yang akan dilakukan. 

Kelompok yang akan dijadikan subjek harus memiliki karakteristik yang 
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akan membedakan dari kelompok subjek lain, meliputi ciri lokasi dan 

karateristik individu. Karakteristik tersebut tidak hanya karakteristik atau 

ciri lokasi, namun juga terdiri dari karakteristik-karakteristik individu. 

Populasi dalam penelitian ini adalah : 

a. Siswa kelas X Tahun ajaran 2018/2019 SMA Muhammadiyah 3 

Yogyakarta. 

Kriteria populasi berada pada tahap perkembangan remaja tengah yaitu 

pada rentan usia 15-18 tahun adalah banyak terjadi perubahan fisik 

yang menyebabkan kurang percaya diri. (Choirunisa, 2011) 

mengungkapkan terdapat beberapa macam perubahan yang umumnya 

dialami oleh remaja yaitu meningginya emosi, terjadinya perubahan 

fisik, minat, sikap, dan peran yang harus dijalani pada remaja, 

sehingga para remaja sangat mudah mengalami krisis kepercayaan diri. 

2. Sampel 

Sampel adalah sebagian dari populasi sehingga sampel harus 

memiliki ciri-ciri atau karakteristik yang dimiliki oleh populasinya 

(Azwar, 1998). Suatu sampel memiliki representasi yang baik dari 

populasi sangat tergantung pada sejauh mana karakteristik sampel itu 

sama dengan karakteristik populasinya. Analisis penelitian yang dilakukan 

berdasarkan pada data sampel kemudian kesimpulan yang dilakukan 

berdasar pada populasi sehingga perlu diperhatikan pentingnya 

memperoleh sampel yang representatif bagi populasinya.  
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Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan 

teknik purposive sampling. Teknik purposive sampling memperhatikan 

sesuai dengan ciri-ciri atau sifat tertentu yang diperkirakan memiliki 

keterkaitan dengan cirri-ciri atau sifat yang terdapat pada populasi yang 

diketahui sebelumnya (Azwar, 1999). Pada penelitian ini sampel yang 

diambil adalah siswa/siswi kelas X, dengan ciri-ciri: 

a. Remaja Berusia 15 – 18 tahun. 

Populasi yang dijadikan objek dari penelitian ini adalah remaja 

berusia 15-18 tahun, tinggal bersama orang tua dan bersekolah di 

SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta. Monks dkk., (2006) memberikan 

batasan usia remaja, yaitu antara 12-21 tahun, yang dibagi dalam tiga 

kelompok yaitu, 12-15 tahun disebut remaja tengah, usia 15-18 tahun 

disebut remaja tengah dan usia 19-21 tahun disebut remaja akhir. Pada 

penelitian ini mengambil populasi dengan karakteristik tersebut 

dikarenakan menurut Atikson (2004) pada usia remaja tengah (15-18 

tahun) banyak terjadi perubahan fisik yang menyebabkan kurangnya 

rasa percaya diri. 

b. Tinggal bersama orang tua 

Sebagian besar siswa SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta 

yaitu 95% tinggal bersama orang tua maka apakah dengan tinggal 

bersama orang tua terjalin kasih sayang orang tua terhadap anak 
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sehingga mampu membantu anak dalam mengatasi masalah 

kaitannya dengan rasa percaya diri 

c. Bersekolah di SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta 

SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta yang notabenya sekolah 

agama, hal ini kebanyakan orang tua memliki perhatian tersendiri 

pada anaknya untuk dapat memliki kepercayaan diri.  

D. Metode Pengumpulan Data 

Metode  pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode skala 

psikologis. Model skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala 

Likert. Dalam skala Likert seorang peneliti akan menjabarkan variabel 

penelitian sesuai dengan aspek atau dimensi variabel. Selanjutnya dari aspek 

tersebut diturunkan dalam bentuk indikator perilaku dan berdasarkan indikator 

perilaku tersebut akan disusun aitem atau pernyataan untuk direspon oleh 

subjek penelitian (Suseno, 2012). Skala tersebut memiliki dua pernyataan 

diantaranya favorable dan unfavorable.  Pada penelitian ini menggunakan 4 

(empat) alternatif jawaban, empat alternatif jawaban dengan menghilangkan 

jawaban netral untuk mengurangi bias kecenderungan pilihan netral (Mustafa, 

2009). 

Tabel 1. Bobot nilai jawaban Favorable dan Unfavorable 

Pilihan Jawaban Favorable Unfavorable 

Sangat Sesuai (SS) 4 1 

Sesuai (S) 3 2 

Tidak Sesuai (TS) 2 3 

Sangat Tidak Sesuai (STS) 1 4 
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Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah skla kepercayaan 

diri yang buat sendiri oleh peneliti dengan menacu pada aspek-aspek 

yang dikemukakan oleh Lauster (1997) dan skala kasih sayang orang tua 

yang mengacu kepada aspek-aspek dari Fromm (1999). 

1. Skala kepercayaan diri yaitu berupa skala yang disusun oleh 

peneliti sendiri. Skala ini terdiri dari 60 aitem yang disusun 

berdasarkan aspek dari Lauster (2012) yaitu keyakinan akan 

kemampuan diri, optimis, obyektif, bertanggung jawab, rasional.  

Tabel 2. Distribusi Aitem Skala Kepercayaan Diri 

Aspek-Aspek Indikator  
Aitem Jumlah 

 Favo Unfavo 

Keyakinan  Berfikir positif terhadap 

dirinya sendiri 

1,2,3 7,8,9 6 

Yakin terhadap tindakan 

yang dilakukan 

4,5,6 10,11,12 6 

Optimis  Percaya pada kemampuan 

yang dimiliki 

13,14,15 19,20,21 6 

 

Mampu untuk berprestasi 16,17,18 22,23,24 6 

Obyektif  Mampu memandang 

permasalahan tidak hanya 

dari satu sudut pandang 

saja. 

25,26,27 28,29,30 6 

 

 

 

Tidak bertindak sesuai 

dengan kein,ginan diri 

sendiri. 

31,32,33 34,35,36 6 

Bertanggung 

jawab  

Berani menghadapi 

konsekuensi terhadap 

perbuatan yang 

dilakukannya. 

37,38,39 43,44,45 6 

Tidak melarikan diri dari 

permasalahan. 

40,41,42 46,47,48 6 

Rasional  Mampu menanalisa 

permasalahan dan 

49,50,51 55,56,57 6 
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menjelaskan secara deatail 

yang dapat diterima oleh 

akal sehat. 

 

 

Mampu menjelaskan ide 

atau gagasan secara rinci 

dengan bahasa yang 

mudah dimengerti. 

52,53,54 57,59,60 6 

JUMLAH 30 30 60 

 

2. Skala kasih sayang orang tua 

Skala kasih sayang orang tua berupa skala yang diisusun oleh 

peneliti. Skala ini terdiri dari 48 aitem yang berdasarkan 4 aspek 

yang dikemukakan oleh Fromm (1999) yaitu perhatian, tanggung 

jawab, penghargaan/ penghormatan dan pemahaman pengetahuan 

Tabel 3 Distribusi Aitem Kasih Sayang Orang Tua 

Aspek-Aspek Indikator 
Jumlah Aitem Jumlah 

 Favo Unfavo 

Care/ 

perhatian 

Orang tua mengingatkan anak 

akan tugas dari sekolah 

1,2,3 7,8,9 6 

Orang tua menemani anak 

dalam belajar ketika mengalami 

kesulitan 

4,5,6 10,11,12 6 

Responsibilit

y/ Tanggung 

jawab 

Orang tua memberikan fasilitas 

belajar yang cukup memadai 

13,14,15 19,20,21 6 

 

Anak berusaha meraih prestasi 

disekolah dengan nilai-nilai 

yang baik 

16,17,18 22,23,24 6 

Respect/ 

penghormata

n/ 

penghargaan 

Orang tua memuji anak apabila 

dapat berprestasi 

25,26,27 31,32,33 6 

 

Anak merasa diperhatikan 

dengan adanya hadiah yang 

diberikan 

28,29,30 34,35,36 6 

Knowledge/ 

pengetahuan 

Orang tua dapat menjelaskan 

setiap pertanyaan anak 

37,38,39 43,44,45 6 

 

Anak merasa senang berbagi 40,41,42 46,47,48 6 
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pengetahuan dengan orang tua 

JUMLAH 24 24 48 

 

E. Validitas, Seleksi Aitem dan Reliabilitas 

1. Validitas 

Validitas sebagai instrumen ukur yaitu  suatu pertimbangan 

yang paling utama dalam mengevaluasi kualitas tes (Azwar, 2000). 

Validitas memiliki konsep yang mengacu kepada kelayakan, 

kebermaknaan, dan kebermanfaatan kesimpulan tertentu yang dapat 

dibuat berdasarkan skor hasil tes yang bersangkutan.  Validitas sangat 

erat berkaitan dengan masalah tujuan suatu pengukuran, sehingga 

tidak ada validitas yang berlaku umum untuk semua tujuan 

pengukuran.  

Validitas alat ukur dalam penelitian ini menggunakan validitas 

isi.  Validitas isi merupakan validitas yang diestimasi lewat pengujian 

aitem dengan indikator perilaku yang sudah dapat dievaluasi dengan 

nalar dan akal sehat (common sense) yang mampu menilai apakah isi 

skala mendukung konstrak teoritik yang diukur. Proses tersebut 

disebut dengan validasi logic (logical) sebagai bagian dari validasi isi 

(Azwar, 2000). Sebelum dilakukan uji coba pada dua skala, peneliti 

melakukan uji validitas isi dengan dosen pembimbing skripsi. Dosen 
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pembimbing memberikan masukan mengenai aitem-aitem yang harus 

diubah atau direvisi agar sesuai dengan variabel yang akan diukur.  

2. Seleksi aitem 

Peneliti menggunakan seleksi aitem skala untuk mengetahui 

item-item mana saja yang dapat digunaka dalam pengambilan data, 

maka terlbeih dahulu dilakukan pengujian terhadap daya diskriminasi 

item. Penghitungan statistik terhadap daya diskriminasi pada 

penelitian ini menggunakan program komputer Statistical Package 

For Sosial Solution (SPSS) 18.0 for windows. 

Parameter daya beda item yang berupa koefisien korelasi 

antara distribusi skor item dengan dstribusi skor total (riX) 

memperlihatkan kesesuaian fungsi item dengan fungsi skala dalam 

mengungkapkan perbedaan individual. Dengan demikian guna 

mengoptimalkan fungsi skala, maka sangat logis apabila pemilihan 

item-itemnya didasarkan pada besarnya angka koefisien korelasi 

tersebut. 

Kriteria pemilihan item berdasarkan item total dalam penelitian 

ini menggunakan riX ≥ 0,30. Semua aitem yang mencapai koefisien 

korelasi minimal 0,30 dianggap memiliki daya beda yang 

memuaskan. sedangkan aitem dengan koefisien korelasi riX kurang 

dari 0,30 dianggap sebagai aitem yang memiliki daya diskriminasi 

rendah (Suseno, 2012). 
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Skala yang telah diisi oleh subjek kemudian dilakukan skoring 

dengan mengacu pada sebaran aitem favorable dan unfavorable. 

Hasil data setelah proses skoring dimasukkan kedalam tabulasi data 

skala kasih sayang orang tua dan kepercayaan diri. Selanjutnya 

peneliti melakukan analisis seleksi aitem dan uji coba reliabilitas 

menggunakan program SPSS versi 18.00. 

3. Reliabilitas 

Suatu pengukuran yang mampu menghasilkan data yang 

memiliki tingkat reliabilitas tinggi disebut sebagai pengukuran yang 

reliabel. Konsep dari reliabilitas yaitu sejauhmana hasil suatu proses 

pengukuran dapat dipercaya. Hasil suatu proses pengukuran tersebut 

akan dapat dipercaya apabila dalam beberapa kali pelaksanaan 

pengukuran terhadap kelompok subjek yang sama diperoleh hasil yang 

relatif sama, selama aspek yang diukur dalam diri subjek belum 

berubah. Maksud dari relatif sama artinya tetap adanya toleransi 

terhadap perbedaan-perbedaan kecil yang biasanya terjadi diantara 

hasil beberapa kali pengukuran. Jika terdapat perbedaan yang sangat 

besar dari waktu ke waktu hasil pengukuran tersebut dapat dikatakan 

tidak reliable atau tidak dapat dipercaya (Azwar, 2000). Secara 

teoritik, besar dari koefisien reliabilitas dimulai angka 0,0 sampai 

dengan angka 1,0  tetapi pada kenyataannya koefisien reliabilitas 

sebesar 1,0 tidak pernah dijumpai (Azwar, 2000).    



56 
 

Penelitian ini menggunakan pendekatan konsistensi internal 

yaitu dengan menggunakan satu bentuk tes yang dikenakan hanya 

sekali saja pada kelompok subjek. Pendekatan reliabilitas konsistensi 

internal bertujuan melihat konsistensi antar aitem atau antar bagian 

dalam tes tersebut (Azwar, 2000). Rumus yang digunakan untuk 

mengukur reliabilitas yaitu dengan rumus Cronbach Alpha. Koefisien 

reliabilitas alat ukur telah dianggap memuaskan bila koefisiennya 

mencapai minimal 0,90. Dalam kasus tertentu kadang-kadang suatu 

koefisien yang tidak setinggi itu masih dapat dianggap cukup berarti 

(Azwar, 2000). 

Seteleh diperoleh aitem-aitem valid kemudian dilakukan uji 

reliabilitas. Reliabilitas alat ukur dipergunakan untuk nelihat sejauh 

mana alat ukur atau tes dapat dipercaya menjalankan fungsinya 

sebagai alat ukur dalam mengungkap aspek atau objek ukurnya 

(Azwar, 1999).  

F. Metode Analisis Data 

Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini 

adalah uji korelasi Pearson Product Moment yang digunakan untuk 

melihat hubungan kasih sayang orang tua dengan kepercayaan dirii. 

Korelasi Pearson Product Moment merupakan teknik statistik yang 

digunakan untuk menguji ada tidaknya hubungan antara 1 variabel 

tergantung yang bersifat interval atau rasio dan 1 variabel bebas yang 
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bersifat interval atau rasio (Suseno, 2012). Program analisis data dalam 

penelitian ini menggunakan program komputer SPSS versi 18.0 for 

windows. Selanjutnya verifikasi  asumsi untuk melakukan analisis data 

adalah dengan menggunakan verivikasi asumsi.  

1. Normalitas 

Uji normalitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah ada 

skor variabel yang diteliti mengikuti distribusi normal atau tidak. 

Untuk mengetahui normal tidaknya sebaran data, maka dilakukan 

penghitungan uji normalitas sebaran dengan kaidah kuadrat. Hasil 

yang menunjukkan nilai p>0,05 maka data dinyatakan 

berdistribusi normal sedangkan hasil p<0,05 data dinyatakan tidak 

berdistibusi normal (Suseno, 2012). 

2. Linieritas 

Uji linieritas dihitung untuk mengetahui apakah data 

penelitian tersebut linier atau tidak, artinya tersebut mengikuti 

garis linier korelasi atau tidak apakah mengarah 

korelasi/hubungan negatif atau positif. Jika hasil p<0,05 maka 

dinyatakan data linier tetapi jika p> 0,05 maka data tidak linier. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Orientasi Kancah dan Persiapan Penelitian 

1. Orientasi Kancah Penelitian 

SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta memiliki 3 angkatan yang berupa 

kelas X, XI, XII. Kelas X, XI, maupun XII dibagi menjadi 2 jurusan yakni 

IPA dan IPS. Untuk total keseluruhan kelas pada masing-masing angkatan 

sama yakni 7 kelas. Akan tetapi 7 kelas tersebut yang dibagi menjadi 2 

jurusan masih dibagi lagi dengan 4 kelas untuk IPA dan 3 kelas untuk IPS. 

Penelitian ini mengambil subjek aktif kelas X SMA Muhammadiyah 3 

Yogyakarta, yang terdiri dari IP maupun IPS. Berdasarkan data yang 

diperoleh oleh peneliti, jumlah siswa/siswi aktif kelas X berjumlah 213 orang. 

Sampel yang diambil 3 dari 7 kelas yang ada di kelas X SMA 

Muhammadiyah 3 Yogyakarta, kelas yang diambil yakni X ipa 1, X ipa 4 dan 

X ips 1 yang berjumlah 91 siswa. 

2. Persiapan penelitian 

Sebelum dilakukan pengambilan data penelitian, terlebih dahulu 

dilakukan persiapan penelitian meliputi persiapan administrasi dan persiapan 

alat pengumpul data penelitian. Persiapan  administrasi berupa permohonan 

perijinan penelitian untuk mengambil data. Permohonan perijinan ditujukan 

pada pihak-pihak yang bersangkutan yang dimulai dari Fakultas Psikologi 
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Universitas Islam Negeri Yogyakarta sampai ijin dari SMA Muhammadiyah 3 

Yogyakarta. 

Selanjutnyapeneliti mendapatkan surat dari fakultas untuk 

permohonan ke Kesbangpol dengan nomor surat 

UIN.02/TU.SH/TL.005/115/2018. Selanjutnya peneliti menyerahkan surat 

permohonan izin penelitian ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, peneliti 

mendapatkan surat rekomendasi penelitian dari KESBANGPOL dengan 

nomor surat 074/9404/Kesbangpol/2018. Kemudian dari kesbangpol 

disarankan untuk men-scan hasil surat yang diberikan , lalu untuk pengajuan 

izin ke Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY harus dilakukan secara 

online (http://dikpora.jogjaprov.go.id/izinpenelitian). Setelah membuka link 

kemudian mengisi data diri mahasiswa untuk dapat mengakses izin penelitian 

dan kemudian melampirkan scan surat dari kesbangpol, tidak lama setelah 

mengunggah surat rekomendasi ke sekolah dengan nomer 070/10607 dapat 

dicetak. 

Setelah semua proses perizinan selesai, peneliti mulai dengan 

memperbanyak alat ukur yang akan diberikan kepada subjek yang sudah 

ditentukan. Persiapan alat ukur adalah penyusun skala yang dipersiapkan 

untuk pengambilan data yang terdiri dari skala kepercayaan diri dan kasih 

sayang orang tua. Kedua skala tersebut disusun berdasarkan model skala 

Likert dengan empat pilihan jawaban yaitu, SS, S, TS, STS.  
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3. Pelaksanaan Uji Coba alat test (Tryout) 

Sebelum dilakukan tryout terlebih dahulu dilakukan persiapan awal uji 

coba alat test (pre elemintery tryout) pada tanggal 4 Mei 2018 sampai 16 Juli  

2018. Persiapan pre elemintery tryout ini dilakukan dengan cara mengkaji 

atau menganalisis aitem dengan seorang ahli penyusun alat ukur (profesional 

judgement) yaitu dosen pembimbing skripsi. 

Uji coba alat test (tryout) ini dilaksanakan pada tanggal 5-6 September 

2018 bertempat di SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta. Uji coba alat test 

dilakukan engan cara meberikan skala kepada siswa siswi kelas X Tahun 

ajaran 2018/2019 SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta yang berjumlah 122 

siswa namun yang layak dianalisis sebanyak 108 siswa. Sedangkan sampel 

yang digunakan sebesar 91 siswa, namun yang layak untuk di analisis hanya 

87. 

4. Hasil Uji Coba alat test (Tryout) 

Skala yang telah diisi oleh subjek kemudian dilakukan skoring dengan 

mengacu ada sebaran aitem favorable dan unfavorable. Hasil data setelah 

proses skoring dimasukan kedalam tabulasi data skala  kepercayaan diri dan 

skala kasih sayang orang tua. Selanjutnya peneliti melakukan analisis aitem 

dan uji realibilitas menggunakan SPSS versi 18.0 
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a. Seleksi Aitem  

1. Skala Kepercayaan Diri  

Pada tahap seleksi aitem, nomor aitem yang tidak mampu 

mencapai kriteria korelasi 0,30 akan dihilangkan atau tidak disertakan 

ke dalam skala akhir. Skala kepercayaan diri secara menyeluruh 

berjumlah 60 aitem. Hasil analisis aitem-aitem tersebut dapat diperolah 

48 aitem yang valid yaitu nomor 1,2,3, 5,6, 7,8,9, 10,11,12, 13,14, 

16,18, 20,21, 23,24, 25,27, 28,29,30, 31,32, 34,35,36, 38,39, 40,41,42, 

43,44, 47,48, 49,50, 52,53,54, 55,56,57, 58,60. Aitem-aitem yang lolos 

ke dalam kroteria korelasi 0,30 sebenyak 48 aitem nantinya akan 

digunakan untuk mengukur kepercayaan diri pada skala akhir 

kepercayaan diri. Berikut rincian sebaran aitem kepercayaan diri: 
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Tabel 4. Distribusi Aitem Valid dan Gugur Skala Kepercayaan 

Diri 

Aspek-

Aspek 
Indikator  

No Aitem 
Jml 

Aitem 
No 

Aitem 

Gugur 

No 

Aitem 

Favo Unfavo  Valid 

Keyakinan  Berfikir positif 

terhadap dirinya 

sendiri 

1,2,3 7,8,9 6 - 1,2,3, 

7,8,9 

Yakin terhadap 

tindakan yang 

dilakukan 

4,5,6 10,11,12 6 4 5,6, 

10,11,12 

Optimis  Percaya pada 

kemampuan yang 

dimiliki 

13,14,15 19,20,21 6 15,19 13,14, 

20,21 

Mampu untuk 

berprestasi 

16,17,18 22,23,24 6 17,22 16,18,23,

24 

Obyektif  Mampu memandang 

permasalahan tidak 

hanya dari satu sudut 

pandang saja. 

25,26,27 28,29,30 6 26 25,27, 

28,29, 30 

Tidak bertindak sesuai 

dengan kein,ginan diri 

sendiri. 

31,32,33 34,35,36 6 33 31,32, 

34,35, 36  

Bertanggu

ng jawab  

Berani menghadapi 

konsekuensi terhadap 

perbuatan yang 

dilakukannya. 

37,38,39 43,44,45 6 37,45 38,39, 

43,44 

Tidak melarikan diri 

dari permasalahan. 

40,41,42 46,47,48 6 46 40,41,42, 

47,48 

Rasional  Mampu menanalisa 

permasalahan dan 

menjelaskan secara 

deatail yang dapat 

diterima oleh akal 

sehat. 

49,50,51 55,56,57 6 51 49,50, 

55,56,57 

Mampu menjelaskan 

ide atau gagasan 

secara rinci dengan 

bahasa yang mudah 

dimengerti. 

52,53,54 58,59,60 6 59 52,53,54, 

58,60 

JUMLAH 30 3 60 12 48 
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Tabel 5. Distrisbui Aitem Skala Kepercayaan Diri Setelah Tryout 

Aspek-Aspek Indikator 
Aitem Jumlah 

Aitem r Favo Unfavo 

Keyakinan  Berfikir positif terhadap 

dirinya sendiri 

1,2,3 7,8,9 6 

Yakin terhadap tindakan 

yang dilakukan 

5,6 10,11,12 5 

Optimis  Percaya pada kemampuan 

yang dimiliki 

13,14 ,20,21 4 

 

Mampu untuk berprestasi 16,18 23,24 4 

Obyektif  Mampu memandang 

permasalahan tidak hanya 

dari satu sudut pandang 

saja. 

25,27 28,29,30 5 

 

 

 

Tidak bertindak sesuai 

dengan keinginan diri 

sendiri. 

31,32 34,35,36 5 

Bertanggung 

jawab  

Berani menghadapi 

konsekuensi terhadap 

perbuatan yang 

dilakukannya. 

38,39 43,44 4 

 

 

Tidak melarikan diri dari 

permasalahan. 

40,41,42 47,48 5 

Rasional  Mampu menanalisa 

permasalahan dan 

menjelaskan secara deatail 

yang dapat diterima oleh 

akal sehat. 

49,50 55,56,57 5 

 

 

 

Mampu menjelaskan ide 

atau gagasan secara rinci 

dengan bahasa yang 

mudah dimengerti. 

52,53,54 58,60 5 

JUMLAH 23 25 48 
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2. Skala Kasih Saya Orangtua  

Pada tahap seleksi aitem, nomor aitem yang tidak mampu 

mencapai kriteria korelasi 0,30 akan dihilangkan atau tidak disertakan 

ke dalam skala akhir. Skala Kasih Saya Orangtua secara menyeluruh 

berjumlah 48 aitem. Hasil analisis aitem-aitem tersebut dapat diperolah 

43 aitem yang valid yaitu nomor 1,2,3, 4,5,6,7,8, 10,11,12, 13,14,15, 

16,17,18, 19,20,21, 22,23,24, 25,26,27, 29,30, 31,32, 34,35,36, 37,38, 

40,41,42, 43,44,45, 46,,48. Aitem-aitem yang lolos ke dalam kriteria 

korelasi 0,30 sebenyak 43 aitem nantinya akan digunakan untuk 

mengukur kasih sayang orang tua pada skala akhir kasih sayang 

orangtua. Berikut rincian sebaran aitem kasih sayang orangtua: 
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Tabel 6. Distribusi Aitem Valid dan Gugur Skala Kasih 

Sayang Orangtua  

Aspek-Aspek Indikator 
Jumlah Aitem Jumlah 

Aitem  

No 

Aitem 

Gugur 

No 

Aitem 

Valid 

Favo Unfavo   

Care/ 
perhatian 

Orang tua 

mengingatkan anak 

akan tugas dari sekolah 

1,2,3 7,8,9 6 9 1,2,3,7,8 

Orang tua menemani 

anak dalam belajar 

ketika mengalami 

kesulitan 

4,5,6 10,11,12 6 - 4,5,6, 

10,11,12 

Responsibilit
y/ Tanggung 
jawab 

Orang tua memberikan 

fasilitas belajar yang 

cukup memadai 

13,14,15 19,20,21 6 

 

- 13,14,15, 

19,20,21 

Anak berusaha meraih 

prestasi disekolah 

dengan nilai-nilai yang 

baik 

16,17,18 22,23,24 6 - 16,17,18, 

22,23,24 

Respect/ 
penghormat
an/ 
penghargaan 

Orang tua memuji anak 

apabila dapat 

berprestasi 

25,26,27 31,32,33 6 33 25,26,27, 

31,32 

Anak merasa 

diperhatikan dengan 

adanya hadiah yang 

diberikan 

28,29,30 34,35,36 6 28 29,30, 

34,35,36 

Knowledge/ 
pengetahuan 

Orang tua dapat 

menjelaskan setiap 

pertanyaan anak 

37,38,39 43,44,45 6 

 

39 37,38, 

43,44,45 

Anak merasa senang 

berbagi pengetahuan 

dengan orang tua 

40,41,42 46,47,48 6 47 40,41,42

46,48 

JUMLAH 24 24 48 5 43 
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Tabel 7. Distribusi Aitem Skala Kasih syang orangtua Setelah Tryout 

Aspek-Aspek Indikator 
Jumlah Aitem Jumlah 

Aitem  Favo Unfavo 

Care/ 
perhatian 

Orang tua mengingatkan anak 

akan tugas dari sekolah 

1,2,3 7,8 5 

Orang tua menemani anak 

dalam belajar ketika mengalami 

kesulitan 

4,5,6 10,11,12 6 

Responsibilit
y/ Tanggung 
jawab 

Orang tua memberikan fasilitas 

belajar yang cukup memadai 

13,14,15 19,20,21 6 

 

Anak berusaha meraih prestasi 

disekolah dengan nilai-nilai 

yang baik 

16,17,18 22,23,24 6 

Respect/ 
penghormat
an/ 
penghargaan 

Orang tua memuji anak apabila 

dapat berprestasi 

25,26,27 31,32 5 

 

Anak merasa diperhatikan 

dengan adanya hadiah yang 

diberikan 

29,30 34,35,36 5 

Knowledge/ 
pengetahuan 

Orang tua dapat menjelaskan 

setiap pertanyaan anak 

37,38 43,44,45 5 

 

Anak merasa senang berbagi 

pengetahuan dengan orang tua 

40,41,42 46,48 5 

JUMLAH 22 21 43 

 

 

b. Reliabilitas Skala  

Suatu pengukuran yang mampu menghasilkan data yang 

memiliki tingkat reliabilitas tinggi disebut sebagai pengukuran yang 

reliabel. Konsep dari reliabilitas yaitu sejauhmana hasil suatu proses 

pengukuran dapat dipercaya. Hasil suatu proses pengukuran tersebut 

akan dapat dipercaya apabila dalam beberapa kali pelaksanaan 

pengukuran terhadap kelompok subjek yang sama diperoleh hasil yang 

relatif sama, selama aspek yang diukur dalam diri subjek belum 
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berubah. Maksud dari relatif sama artinya tetap adanya toleransi 

terhadap perbedaan-perbedaan kecil yang biasanya terjadi diantara 

hasil beberapa kali pengukuran. Jika terdapat perbedaan yang sangat 

besar dari waktu ke waktu hasil pengukuran tersebut dapat dikatakan 

tidak reliable atau tidak dapat dipercaya (Azwar, 2000). Secara 

teoritik, besar dari koefisien reliabilitas dimulai angka 0,0 sampai 

dengan angka 1,0  tetapi pada kenyataannya koefisien reliabilitas 

sebesar 1,0 tidak pernah dijumpai (Azwar, 2000).    

Penelitian ini menggunakan pendekatan konsistensi internal 

yaitu dengan menggunakan satu bentuk tes yang dikenakan hanya 

sekali saja pada kelompok subjek. Pendekatan reliabilitas konsistensi 

internal bertujuan melihat konsistensi antar aitem atau antar bagian 

dalam tes tersebut (Azwar, 2000). 

Relibailitas yang diperoleh dari hasil uji coba alat test skala 

kepercayaan diri dan kasih sayang orangtua dapat di,ohat dalam tabel 

sebagai berikut: 

Tabel 8. Reliabilitas Skala Kepercayaan diri dan Kasih Sayang orangtua 

Skala Jumlah Aitem Valid Koefisien Alpha 

Kepercayaan diri 48 0,925 

Kasih Sayang Orangtua  43 0,912 
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a. Koefisien reliabilitas skala kepercayaan diri dengan responden 108 

siswa, dengan jumlah aitem 48 diperoleh nilai alpha : 0,925 

b. Koefisien reliabilitas skala kasih syang orangtua dengan responden 

108 siswa, dengan jumlah aitem 43 diperoleh nilai alpha : 0,912 

B. Pelaksanaan Penelitian  

Pelaksanaan penelitian dilakukan pada tanggal 26 September 2018 

bertempay di SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta. Subjek penelirian ini 

berjumlah 91, namun dari 91 kuisioner dibagikan kepada masing-masing subjek, 

hanya terdapat 87 kuisioner yang bisa digunakan sebagai data penelitian. Hal ini 

dikarenakan terjadi karena siswa tidak tinggal bersama orang tua dari lahir hingga 

SMA. 

Tabel 9. Jumlah siswa-siswi Kelas X SMA Muhammadiyah 3 

Yogyakarta 

No Kelas Jumlah Siswa 

1 IPA 1 31 

2 IPA 2 29 

3 IPA 3 28 

4 IPA 4 27 

5 IPS 1 33 

6 IPS 2 34 

7 IPS 3 31 

Jumlah 213 

Populasi pada penelitian ini adalah siswa-siswi SMA Muhammadiyah 3 
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Yogyakarta kelas X. Subjek penelitian yaitu siswa kelas X IPA 1, X IPA 4 dan X 

IPS 1. Subjek penelitian yang ditentukan dengan cara purposive sampling ini 

telah diketahui sejak melaksanakan try out sehingga pada saat penelitian langsung 

menghubungi pengampu guru BP kelas X untuk menanyakan dimana siswa yang 

merupakan subjek penelitian berada saat itu.  

Ruangan untuk penelitian menyesuaikan dengan kondisi sekolah, sehingga 

saat melakukan penelitian dilakukan beberapa kelas yang berbeda-beda. Untuk 

kelas X IPA 1 dan IPA 4 berada pada gedung yang satu lokasi dengan parkiran 

motor, sedangkan untuk kelas X IPS 1 berada pada gedung utama sekolah. Pada 

saat melakukan penyebaran skala peneliti menggunakan jam pelajaran guru mata 

pelajaran disebabkan karena guru BP sudah tidak mendapatkan jadwal untuk 

masuk dikelas. 

Prosedur penelitian dilakukan dengan membuka pembicaraan dengan siswa, 

memperkenalkan diri kepada siswa dan menjelaskan maksud dan tujuan siswa-

siswi di kumpulkan. Peneliti memberikan penjelasan tentang pengisian skala dan 

memberikan skala kepada siswa-siswi juga kenang-kenangan sebagai tanda 

terimakasih kepada siswa. Setelah siswa selesai mengisi skala yang peneliti 

berikan, siswa diminta mengoreksi kembali apakah ada yang terlewat atau tidak 

dari jawaban. pada proses penelitian terdapat beberapa siswa yang tidak hadir 

sebanyak 1 orang dan yang tidak sesuai sebanyak 3. Berikut jumlah subjek 

berdasarkan sebaran skala. 
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Tabel 10. Jumlah subjek penelitian berdasarkan sebaran skala 

No Kelas Jumlah siswa 

1 X IPA 1 28 

2 X IPA 4 26 

3 X IPS 1 33 

Jumlah 87 

 

C. Analisis Data  

1. Varifikasi Asumsi  

a. Uji Linieritas 

Uji linearitas dilakukan dengan menggunakan Deviation from 

Linearity yang menunjukkan hubungan kasih sayang orang tua terhadap 

kepercayaan diri  koefisien linieritas (F) sebesar = 1,086, sig = 0,391 (p > 

0,05) artinya variabel kasih sayang orang tua terhadap kepercayaan diri  

memiliki hubungan yang linear.  

b. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan menggunakan one sample kolmogorov- 

smirnov test, Uji normalitas kasih sayang orang tua menunjukkan nilai KS-Z 

= 0,646, sig = 0,798 (p > 0,05) Berarti sebaran data kasih sayang orang tua 

terdistribusi secara normal. Hasil uji normalitas untuk kepercayaan diri  
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menunjukkan nilai KS-Z = 0,674, sig = 0,755 (p > 0,05). Berarti sebaran 

data tersebut berdistribusi normal. 

2. Uji Hipotesis  

Uji hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan teknik 

analisis korelasi Pearson Produxt Moment. Hasil analisis menunjukkan 

koefisien korelasi (rxy) = 0,368 (p< 0,000). Artinya ada hubungan positif dan 

signifikan antara kasih sayang orang tua dengan kepercayaan diri  pada Siswa 

kelas X Tahun ajaran 2018/2019 SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta. Semakin 

tinggi kasih sayang orang tua maka semakin tinggi kepercayaan diri. 

Sebaliknya, semakin rendah tingkat kasih sayang orang tua maka semakin 

rendah kepercayaan diri remaja. 

Koefisien determinasi menunjukkan angka 0,136. Angka tersebut 

menunjukkan bahwa sumbangan efektif kasih sayang orangtua terhadap 

kepercayan diri sebesar 0,136 x 100% = 13,6%. Dengan demikian masih 

terdapat faktor lain yang mempengaruhi kepercayaan diri sebesar 86,4% 

3. Deskripsi Data 

Data yang diperoleh dari skala kepercayaan diri, kasih sayang orang 

tua digunakan sebagai dasar pengujian hipotesis. Deskripsi data tingkat 

kepercayaan diri, dan kasih sayang orang tua dapat dilihat pada Tabel 5. 
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Tabel 11.  Deskripsi data hasil penelitian (N = 87) 

 

 

 

 

Variabel 

 

Data Hipotetik 

 

Data Empirik 

 
 

 

Skor 

 

Mean 

 

SD 

 

Skor 

 

Mean 

 

SD 

 
 Max Min 

 

 

 

 

 

Max 

 

min 

 

 

 

 

 
1. Kasih sayang orang tua  

 

172 

 

43 

 

107,5 

 

21,5 

 

167 86 124,09 15,99 

2. Kepercayaan diri   192 

 

48 

 

120 24 

 

176 109 136,48 12,37 

Ket : 

Min :Skor minimal/ terendah  

Max : Skor maksimal/ tertinggi  

SD : Standar Deviasi 

a.  Variabel Kasih sayang orang tua 

Berdasarkan perhitungan data hipotetik, rerata hipotesisnya dihitung 

dengan cara sebagai berikut: 

{(1 + 4)x43}/2 = 107,5 

Nilai deviasi standart hipotesisnya dapat dihitung sebagai berikut:  

X max = 4 x 43 = 172 

X min = 1 x 43 = 43 

SD hipotesis  = (172-43)/6 = 21,5 

Berikutnya, akan diklasifikasikan ke dalam tiga kategori masing-masing 

tinggi, sedang, rendah, seperti ditunjukan pada Tabel 6.  
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Tabel 12. Kategorisasi skor skala Kasih sayang orang tua 

No 

 

Kategori 

 

Rumus 

 

Skor 

 

Frekuensi 

 

Persentase 

 

1. 

 

Rendah 

 
(-3) x <(-1) 

 

43  x < 86 2 

 

2,3% 

 

2. 

 

Sedang 

 
(-1) x <(+1) 

 

86  x <129 

 

55 

 

63,22% 

 

3. 

 

Tinggi 

 
(+1) x <(+3) 

 

129  x <172 

 

30 34,48% 

 

Total 87 

 

100% 

 

 

Keterangan    : 

 : Mean Hipotetik 

  : Standar Deviasi 

 

Berdasarkan kategorisasi tingkat kasih sayang orang tua, dapat 

diketahui bahwa 2 subjek (2,3%) berada pada kategori rendah, 55 subjek 

(63,22%) berada pada kategori sedang, dan sisanya 30 subjek (34,48%) 

berada pada kategori tinggi. Jadi dapat disimpulkan bahwa subjek penelitian 

ini cenderung memiliki tingkat kasih sayang orang tua yang sedang. Hal itu 

didukung oleh perbandingan antara mean hipotetik (107,5) maupun mean 

empiris (124,09) termasuk dalam kategorisasi sedang. 

b. Variabel Kepercayaan Diri 

Berdasarkan perhitungan data hipotetik, rerata hipotesisnya dihitung 

dengan cara sebagai berikut: 

{(1 + 4)x48}/2 = 120 

Nilai deviasi standart hipotesisnya dapat dihitung sebagai berikut:  

X max = 4 x 48 = 192 
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X min = 1 x 48 = 48 

SD hipotesis  = (192-48)/6 = 24 

Berikutnya, akan diklasifikasikan ke dalam tiga kategori masing-masing 

tinggi, sedang, rendah, seperti ditunjukan pada Tabel 7.  

Tabel 13.  Kategorisasi skor skala Kepercayaan diri 

No 

 

Kategori 

 

Rumus 

 

Skor 

 

Frekuensi 

 

Persentase 

 

1. 

 

Rendah 

 
(-3) x <(-1) 

 

48  x < 96 

 

0 

 

0% 

 

2. 

 

Sedang 

 
(-1) x <(+1) 

 

96 x <144 

 

68 

 

78,16% 

 

3. 

 

Tinggi 

 
(+1) x <(+3) 

 

144 x <192 

 

19 21,84% 

 

Total 87 

 

100% 

 

 

Keterangan    : 

 : Mean Hipotetik 

  : Standar Deviasi 

Berdasarkan kategorisasi tingkat kepercayaan diri, dapat diketahui 

bahwa, 68 subjek (78,16%) berada pada kategori sedang, dan sisanya 19 

subjek (21,84%) berada pada kategori tinggi. Jadi dapat disimpulkan bahwa 

subjek penelitian ini cenderung memiliki tingkat kepercayaan diri yang 

sedang. Hal itu didukung oleh perbandingan antara mean hipotetik (120) 

maupun mean empiris (136,48) termasuk dalam kategorisasi sedang. 
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D. Pembahasan 

Hasil penelitian menunjukan bahwa ada hubungan yang positif yang 

signifikan antara kasih sayang orang tua dengan kepercayaan diri pada remaja 

kelas X SMA muhammadiyah 3 Yogyakarta. Berdasarkan hasil tersebut maka 

hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini diterima, hal ini ditunjukkan 

dengan angka product moment sebesar 0.306 denga P-value / sig 0,00 < 0,05 

artinya terdapat hubungan yang signifikan antara kasih sayang orang tua 

dengan kepercayaan diri. 

Berdasarkan hasil analisis data dapat diperoleh bahwa kepercayaan diri 

dan kasih sayang orang tua berada pada kategori yang sama yaitu kategori 

sedang dengan presentase kepercayaan diri 78,16% dan kasih sayang orang 

tua sebesar 63,22% dan hanya 2 subjek yang berada dalam kategori rendah. 

Hal ini menunjukkan bahwa subjek dalam penelitian ini dinilai sudah cukup 

mampu untuk memberikan kasih sayangg kepada dirinya sendiri dan 

mengelola emosinya ketika menghadapi masalah. Hal ini sesuai didukung 

oleh penelitian yang dilakukan Menurut Lauster (1997) kepercayaan diri 

merupakan sikap atau perasaan yakin atas kemampuan yang dimiliki sehingga 

individu tersebut tidak terlalu cemas dalam setiap tindakan, bebas melakukan 

hal-hal yang disukai dan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang 

dilakukan, hangat dan sopan dalam berinteraksi dengan orang lain.  



76 
 

Yanuaristi, dkk, (2013) mengemukakan beberapa faktor yang 

mempengaruhi proses pembentukan kepercayaan diri remaja, antara lain 

adalah lingkungan, lingkungan dibagi menjadi masyarakat dan keluarga. 

Interaksi dalam keluarga salah satunya terwujud dalam bentuk proses 

pengasuhan yang diberikan orang tua kepada anak-anaknya. Kepercayaan diri 

terbentuk melalui perhatian orang tua dan perhatian orang sekitarnya.  

Yuniaristi (2013) menyatakan bahwa salah satu faktor keluarga yang dominan 

mempengaruhi kepercayaan diri remaja adalah kasih sayang orang tua.  

Hal ini sesuai pendapat Gunarso (2007) menyatakan bahwa perilaku 

remaja sangat rentan terhadap penngaruh lingkungan. Di satu pihak, remaja 

mempunyai keinginan kuat untuk mengadakan interaksi sosial dalam upaya 

memdapatkan kepercayaan diri dari lingkungan, sedangkan di lain pihak ia 

mulai memikirkan kehidupan secara mandiri serta terlepas dari pengawasan 

orang tua dan sekolah. Keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama 

bagi perkembangan remaja dalam bertanggung jawab pada dirinya. Keluarga 

memiliki peranan atau fungsi yang sangat penting dalam upaya 

mengembangkan pribadi anak terutama membentuk rasa memiliki, rasa aman, 

kasih sayang dan mengemabngkan hubungan yang baik diantara anggota 

keluarga (Yusuf, 2001).  

Fromm (1999) Kasih sayang orang tua merupakan salah satu cara 

seseorang dapat menyatu dengan dunia dan pada saaat yang bersamaan 
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mencapai individualitas dan integritas, kasih sayang orang tua melibatkan 

berbagi pengalaman dan hubungan akrab orang lain. Permasalahan yang 

dihadapi oleh remaja begitu kompleks sehingga dibutuhkan tanggung jawab 

untuk dapat menyelesaikannya, namun remaja belum bisa menyelesaikannya 

sendiri. Oleh karenanya dibutuhkan peran orang tua sebagai fasilitator guna 

dapat berbagi cerita dengan anak, dengan memberikan perhatian dengan 

mendengarkan dan memberikan solusi terhadap apa yang dihadapinya 

sehingga remaja akan bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Sebagai 

fasilitator tentunya kesediaan saling mengerti sangat dibutuhkan bagi remaja, 

sehingga tidak terkesan menggurui. Dengan demikian anak akan semakin 

memiliki kepercayaan diri tinggi. 

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa ada hubungan positif antara 

remaja yang di besarkan pada keluarga yang penuh kasih sayang orangtua 

dengan kepercayaan diri remaja. Hal ini menunjukkan bahwa remaja yang 

berkembangan dengan penuh kasih sayang pada keluarga, maka akan memliki 

karakter secara obyektif, memiliki Keyakinan akan kemampuan diri, optimis 

akan masa depanya, bertangung jawab atas tugas yang diberkan dan bertindak 

secara rasional. Kasih sayang orang tua berperan penting dalam pembentukan 

kepercayaan diri anak, sebab kepercayaan diri buka sesuatu yang diturunkan 

dari orang tua ke anak secara langung akan tetapi dengan proses bertahap. 

Orang tua yang menjalin hubungan baik dengan anak akan akan membuat 
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anak merasa lebih dekat dan dapat menceritakan kesehariannya di sekolah 

maupun di rumah. Artinya bahwa kehangatan ataupun kasih sayang orang tua 

menjadi faktor penting dalam membentuk kepercayaan diri anak. Hal ini 

sesuai peneliti Yanuaristi, dkk (2013), yang menyatakan bahwa semakin baik 

penghargaan atau penghormatan orang tua dengan anaknya, maka seorang 

anak remaja akan semakin percaya ciri dalam  lingkungannya. 

Sumbangan kasih sayang orang tua dengan kepercayaan diri sebesar 

13,6%. Dengan demikian masih terdapat faktor lain yang mempengaruhi 

kepercayaan diri sebesar 86,4%. Variabel lain yang mungkin mempengaruhi 

kepercayaan diri adalah teman sebaya, hubungan bermasyarakat, tingkap 

pendidikan dan pengalaman hidup. 

Penelitian ini memiliki kelemahan dikarenakan keterbatasan pada 

peneliti. Kelemahan tersebut antara lain adalah variabel yang digunakan 

dalam penelitian ini belum mewakili semua faktor yang mempengaruhi 

terbentuknya kepercayaan diri, sehingga masih ada faktor-faktor lain yang 

belum teranalisis dalam peneitian ini. 
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