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Abstract 

The objective of this study is to identify significant correlation betweenpeer social 

support and self-confidence ofPapuan freshmen in Satya Wacana Christian University 

(SWCU) Salatiga. The proposed hypothesis was that there was a positive correlation 

betweenpeer social support and self-confidence. The participants of this study were 90 

Papuan students from 2015 Academic Year in SWCU who were selected using 

incidental sampling method. The variables were measured using a peer social 

supportscale which was taken from Cutrona’s (1994) social peer components and a 

confidence scale which was compiled by the writer based on Lauster’s (in Ruwaida, 

2006) confidence aspects.The data collected were analyzed using Pearson’s Product 

Moment correlation technique. The data analysis showed the coefficient correlation r = 

0,298 and p = 0,002 (p < 0, 05). Therefore, there was a significant and positive 

correlation between peer social support and self-confidence. 

Key words: peers social support, self-confidence, Papuan students 
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Abstrak 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui signifikan hubungan antara dukungan 

sosial teman sebaya dan kepercayaan diri pada mahasiswa Papua tahun pertama di 

Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW), Salatiga. Hipotesis yang diajukan dalam 

penelitian ini adalah ada hubungan yang positif dan signifikan antara dukungan sosial 

teman sebaya dan kepercayaan diri. Subyek penelitian ini adalah mahasiswa Papua 

angkatan 2015 di UKSW yang berjumlah 90 mahasiswa dan didapatkan menggunakan 

teknik incendental sampling. Variabel-variabel penelitian diukur dengan skala 

dukungan sosial teman sebaya yang disusun berdasarkan komponen-komponen 

dukungan sosial dari Cutrona (1994) dan skala kepercayaan diri yng disusun oleh 

penulis yang menggunakan aspek dari Lauster ( dalam Ruwaida, 2006). Hasil penelitian 

dihitung dengan menggunakan teknik korelasi Pearson’s Product Moment. Berdasarkan 

hasil analisis data, diperoleh koefisien korelasi dengan r = 0,298  dan p = 0,002 ( p < 

0,05 ) yang menujukkan bahwa ada hubungan positif signifikan antara dukungan sosial 

teman sebaya dan kepercayaan diri. 

 Kata Kunci : dukungan sosial teman sebaya, kepercayaan diri, mahasiswa Papua  
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PENDAHULUAN 

Dalam melewati setiap tahap perkembangan, individu akan menghadapi masa 

transisi. Masa transisi dalam tahap perkembangan terjadi ketika anak-anak berkembang 

menjadi remaja, kemudian berkembang lagi menjadi orang dewasa. Selain transisi dari 

tahan perkembangan, masa transisis individu juga terjadi di masa sekolahnya. Transisi 

sekolah adalah perpindahan siswa dari sekolah yang lama ke sekolah baru yang lebih 

tinggi tingkatannya. Mulai dari sekolah dasar menuju sekolah  menengah pertama, 

sekolah menengah atas, hingga menuju perguruan tinggi (Santrock, 2007). 

Transisi siswa dari Sekolah Menengah Atas (SMA) menuju Perguruan Tinggi 

merupakan masa transisi yang lebih kompleks dibandingkan masa transisi sekolah 

sebelumnya karena masa transisi siswa dari Sekolah Menengah Atas ( SMA) menuju 

Perguruan Tinggi lebih banyak dialami oleh mahasiswa, terutama mahasiswa yang 

berada pada tahun pertama perkuliahan. Mahasiswa tahun pertama seringkali 

bermasalah karena adanya pergeseran posisi, yaitu dari posisi sebagai siswa senior di 

Sekolah Menegah Atas (SMA) menjadi mahasiswa baru di Perguruan Tinggi yang 

disebut sebagai top-dog phenomenon (Santrock, 2007). 

Menurut Gunarsa (2000), salah satu penyebab kesulitan pada mahasiswa adalah 

perbedaan sifat pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan Perguruan 

Tinggi. Perbedaan ini terlihat dalam hal kurikulum, disiplin, hubungan antara dosen 

dengan mahasiswa, penyesuaian dalam hubungan sosial, masalah ekonomi serta 

pemilihan bidang studi dan jurusan. Selain itu mahasiswa tahun pertama mengalami 

perubahan gaya hidup yang ternyata menuntut waktu dan self-control yang lebih besar 

dibandingkan pada masa Sekolah Menengah Atas (SMA), perubahan gaya belajar dari 

Sekolah Menengah Atas (SMA) ke Perguruan Tinggi, tugas-tugas perkuliahan, target 

pencapaian nilai dan masalah akademik lainnya (Santrock, 2003). 

Menurut Ross, Niebling & Heckert (1999), pada tahun pertama perkuliahan, 

mahasiswa rentan terhadap stress akibat transisi kehidupan dalam lingkungan Perguruan 

Tinggi. Mereka harus menyesuaikan diri pada kondisi yang jauh dari rumah untuk 

pertama kalinya, mempertahankan prestasi akademik, dan menyesuaikan dengan 

lingkungan sosial yang baru. Mahasiswa tahun pertama dan tahun kedua memiliki 

tingkat stres yang paling tinggi apabila dibandingkan dengan mahasiswa tahun lainnya. 

Pritchard, Wilson & Yamnitz (2007)  menyatakan bahwa saat awal memasuki dunia 

perkuliahan, di satu sisi individu dihadapkan pada kesempatan memperoleh ilmu dan 
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pengembangan hubungan sosial sedangkan di sisi lain dapat sebagaisumber timbulnya 

goncangan psikologis. Penelitian yang dilakukan oleh Maulana, Soleha & Saftarina 

(2014) pada 92 mahasiwa tahun pertama di Universitas Lampung memiliki tingkat 

stress yang berbeda dalam menghadapi permasalahan pada masa perkuliahan. Hal yang 

menyebabkan mahasiswa mengalami stres karena padatnya jadwal perkuliahan di tahun 

pertama, jauh dari rumah dan keluarga dan tuntutan menyesuaikan diri dengan 

lingkungan baru. 

Lingkungan baru bagi beberapa orang merupakan sebuah stimulus bagi 

seseorang yang terkadang mampu menjadi penyebab terjadinya kesulitan dalam 

menyesuaikan diri. Begitu pula halnya dengan mahasiswa yang baru mengenal 

lingkungan perguruan tinggi, dimana lingkungan ini memiiki karakteristik yang berbeda 

dengan SMA. Untuk menghadapi lingkungan baru ini, mahasiswa membutuhkan 

kepercayaan diri dan kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitar. 

Sehingga dengan modal tersebut, seseorang dapat beraktivitas dalam menjalankan 

tugas-tugas di perguruan tinggi dengan baik. 

Saat berada pertama kali di dalam dunia perkuliahan seseorang akan 

menemukan sebuah lingkungan serta metode belajar yang berbeda dengan pada saat 

mereka duduk di bangku sekolah dan hal ini merupakan sesuatu yang tidak mudah bagi 

sebagian mahasiswa yang usianya masih dalam kategori remaja. Bukan hanya mengenai 

metode belajar dalam lingkungan kampus namun juga penerimaan yang baik dari 

lingkungan sosial yaitu masyarakat dan teman baru yang berasal dari satu daerah 

maupun daerah lainnya. Dalam penelitian ini yang akan menjadi subjek penelitian 

adalah mahasiswa Papua angkatan 2015 tahun pertama di Universitas Kristen Satya 

Wacana (UKSW) di Salatiga.  

Fenomena yang didapati penulis pada mahasiswa Papua yang berkuliah di 

UKSW Salatiga berdasarkan (wawancara yang dilakukan pada tanggal 14 September 

2015), salah satu mahasiswi Papua mengungkapkan bahwa ketika pertama kali datang 

ke Salatiga sebagai mahasiswa perantau dirinya merasa adanya perbedaan yang sangat 

mencolok dengan orang-orang  di Jawa, tidak hanya dari segi fisik tetapi juga 

penampilan, sehingga membuat dirinya merasa ragu untuk bisa diterima di lingkungan 

barunya, hal ini menyebabkan rasa tidak percaya diri untuk bisa berbaur dengan 

mahasiswa lainnya. 
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Sebagai mahasiswa perantau tentu saja akan menemui banyak hal yang mungkin 

belum pernah ditemui sebelumnya di daerah asal tempat tinggalnya. Proses yang tidak 

mudah untuk bisa menyesuaikan diri dengan berbagai hal baru mulai dari masyarakat, 

kondisi lingkungan, teman-teman sebaya, bahasa dan budaya. Walaupun sulit bagi 

mahasiswa Papua namun mereka harus bisa menyesuaikan diri dengan situasi yang 

mereka tinggal, ditambah lagi mereka terpisah jauh dari keluarga sehingga harus bisa 

bertahan hidup dengan kemampuan mereka sendiri dan mereka harus yakin dan percaya 

diri dengan kemampuan yang mereka miliki, dalam semua perbedaan yang ada. Tidak 

sampai disitu saja, masih ada lagi kendala-kendala yang dihadapi oleh mahasiswa Papua 

ketika harus merantau di daerah lain terutama di Salatiga. Paling tidak dengan  

lingkungan akademis, tetapi juga pengarah pada pengenalan budaya atau kebiasaan 

orang-orang dimana mereka tinggal supaya mereka bisa memahami karakteristik 

mahasiswa dan masyarakat yang ada di sekitar. 

Menurut salah satu mahasiswi Papua saat pertama kali menjalani  perkuliahan 

selama tahun pertama di kampus ada beberapa masalah yang dihadapinya sehingga 

membuat dirinya kurang percaya diri. Masalah-masalah yang dihadapinya yaitu ketika 

presentasi di depan banyak orang yang baru dikenal dirinya merasa tidak percaya diri, 

gugup, malu, takut dan sulit berkonsentrasi, merasa tidak nyaman bersama dosen, 

merasa kurang percaya diri ketika berada dalam kelompok diskusi dengan teman baru, 

sulit menyelesaikan tugas-tugas dan khawatir gagal mendapatkan nilai rendah atau IPK 

yang kurang memuaskan. Kurang percaya diri yang dirasakan oleh mahasiswa Papua ini 

juga bisa di pengaruhi oleh beberapa faktor lingkungan ketika masih berada di daerah 

tempat asalnya. Dengan pengalaman yang dirasakan oleh mahasiswa tahun pertama ini 

akan menimbulkan rasa tidak aman, tidak yakin dengan kemampuannya, pesimis dalam 

mengatasi masalah, mementingkan diri sendiri (tidak toleransi). Untuk mengatasi 

permasalahan tersebut dibutuhksn self confidence (rasa kepercayaan diri). 

Kepercayaan diri akan muncul apabila individu tidak mempunyai 

ketergantungan terhadap suatu hal. Mereka yakin dengan apa yang ada dalam dirinya 

dan yakin akan kemampuannya. Hal tersebut sesuai dengan yang dikatakan Lauster 

(1978) mengatakan bahwa kepercayaan diri merupakan salah satu ciri kepribadian yang 

mengandung arti keyakinann akan kemampuan diri sendiri, sehingga individu tidak 

mudah terpengaruh oleh orang lain. Salah satu langkah pertama dan utama dalam 

membangun rasa percaya diri adalah dengan memahami dan menyakini bahwa setiap 
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manusia memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Penelitian yang pernah 

dilakukan Martin (1974) meneliti tentang rasa percaya diri pada 144 pelajar Indian pada 

BIA Boarding School yang berada di Oklahoma. Hasil penelitiannya menunjukkan 

bahwa pelajar yang memiliki rasa kepercayaan diri tinggi akan lebih cepat untuk 

menyelesaikan studinya dibandingkan dengan pelajar yang memiliki rasa percaya diri 

lebih rendah. 

Kelebihan yang ada didalam diri seseorang harus dikembangkan dan 

dimanfaatkan agar menjadi produktif dan berguna bagi orang lain (Hakim, 2002). Untuk 

meningkatkan kepercayaan diri perlu adanya dukungan dari lingkungan keluarga dan 

masyarakat. Dukungan yang baik yang diterima dari lingkungan keluarga seperti 

anggota keluaraga yang saling berinteraksi  dengan baik dan memberi rasa nyaman dan 

percaya diri yang tinggi. Begitu juga dengan lingkungan masyarakat semakin bisa 

memenuhi norma dan diterima oleh masyarakat, maka semakin menumbuhkan rasa 

percaya diri (Centi, 1995). 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Harter (Santrock, 2005) penampilan fisik 

secara konsisten berkorelasi paling kuat dengan rasa percaya diri secara umum, yang 

baru kemudian diikuti oleh penerimaan atau dukungan teman sebaya. Dukungan teman 

sebaya dapat memberikan sumbangan kestabilan psikologis seseorang. Bagi beberapa 

individu, peran teman sebaya adalah sesuatu yang penting tetapi adapula sebagian 

individu yang menganggap teman sebaya tidak memegang peranan dalam hidup 

mereka. 

Adanya penerimaan yang positif dari lingkungan sekitar salah satunya adalah 

dari teman sebaya sangatlah dibutuhkan sebagai suatu bentuk dukungan dalam 

membentuk kepercayaan diri. Menurut Sarason (1990) dukungan sosial sebagai 

keberadaan atau kesediaan seseorang yang dapat kita percaya, seseorang yang kita 

percaya, seseorang yang kita tahu bahwa dia mengerti, menghargai, dan mencintai kita. 

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa lepas dari peran orang lain. Dalam 

kehidupan sehari-hari setiap manusia saling melengkapi kebutuhan masing-masing. 

Teman sebaya merupakan salah satu yang berperan dalam pemenuhan kebutuhan-

kebutuhan mahasiswa Papua dalam kehidupan sehari-hari, dengan adanya dukungan 

sosial dari teman sebaya membuat mahasiswa Papua menjadi lebih percaya diri dalam 

menjalani aktifitasnya sebagai mahasiswa. 
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Buhmester (1996) mengatakan bahwa di masa remaja, kelompok teman sebaya 

memiliki peran yang sangat penting bagi perkembangan remaja baik secara emosional 

maupun secara sosial. Kelompok teman sebaya merupakan sumber afeksi, simpati, 

pemahaman, dan panduan moral, tempat berkesperimen, dan setting untuk mendapat 

otonomi dan independensi dari orang tua (dalam Papalia,2008). Di lain pihak, Robinson 

( dalam Papalia, 2008) mengemukakan bahwa keterlibatan individu dengan teman 

sebayanya, selain menjadi sumber dukungan emosional yang penting sepanjang masa 

transisi masa remaja. Sarason (1983) mengatakan bahwa individu dengan dukungan 

sosial lebih tinggi memiliki pengalaman hidup yang lebih baik, serta pandangan hidup 

yang lebih positif  dibandingkan dengan individu yang memiliki dukungan sosial yang 

lebih rendah.  

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Setyaningrum (2015) pada mahasiswa baru 

di Univeristitas Muhammadiyah Surakarta bahwa 80% dari 20 orang menyatakan 

bahwa kurang memiliki kemampuan didalam berkreatifitas, intelektual, kompetensi, 

skolastik, kompetensi pekerjaan dan kemampuan didalam berolahraga. Mereka 

menyatakan bahwa mereka kurang memiliki kemampuan dalam berkreatifitas, selain itu 

mereka juga merasa tidak lebih pintar dari  pada orang lain. Sedangkan untuk domain 

yang kedua yaitu berhubungan sosial 95% dari 20 orang mahasiswa baru menyebutkan 

bahwa mereka tidak kesulitan didalam berhubungan sosial dengan teman sebaya, orang 

tua, menyesuaikan diri dengan orang baru serta mereka tidak mengalami kesulitan 

didalam berpenampilan. Hal ini menunjukkan bahwa mereka memiiliki kemampuan 

didalam menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial.  

House (dalam Smet, 1994) dukungan sosial sebagai persepsi seseorang terhadap 

dukungan potensial yang diterima dari lingkungan, dukungan sosial tersebut mengacu 

pada kesenangan yang dirasakan sebagai penghargaan  akan kepedulian serta pemberian 

bantuan dalam konteks hubungan yang akrab. Tidak hanya itu, Sarafino (1998) 

berpendapat bahwa dukungan sosial adalah suatu kesenangan, perhatian, penghargaan, 

ataupun bantuan yang dirasakan dari orang lain atau kelompok. Menurut Cobb (dalam 

Sarafino, 1998), seseorang yang mendapatkan dukungan sosial percaya bahwa mereka 

dicintai dan diperhatikan, berharga dan bernilai, dan menjadi bagian dari jaringan sosial, 

seperti keluarga dan komunitas organisasi, yang dapat membekali kebaikan, pelayanan 

dan saling memperhatikan ketika dibutuhkan.  
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Coopersmith (2001) menyatakan bahwa ciri-ciri orang yang mendapatkan 

dukungan sosial dari teman sebaya adalah dengan menunjukkan perilaku-perilaku 

seperti mandiri, aktif, berani mengemukakan pendapat, dan percaya diri, begitu pula 

sebaliknya individu yang mendapatkan dukungan sosial teman sebaya yang rendah 

menunjukan perilaku kurang percaya diri, cemas, pasif, serta menarik diri dari 

lingkungan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Fibrianti (2009) menemukan bahwa 

mahasiswa yang mendapatkan dukungan sosial teman sebaya yang tinggi akan 

mempunyai pemikiran dan sikap yang positif dibandingkan dengan mahasiswa yang 

mendapatkan dukungan sosial teman sebaya yang rendah.  

Teman sebaya merupakan sumber penting dukungan sosial yang berpengaruh 

terhadap rasa percaya diri remaja. Dukungan emosional dan persetujuan sosial dalam 

bentuk konfirmasi dari orang lain merupakan pengaruh yang penting bagi rasa percaya 

diri remaja (Santrock, 2003).  

Berdasarkan uraian masalah diatas, maka peneliti ingin meneliti mengenai 

hubungan dukungan sosial teman sebaya dan kepercayaan diri pada mahasiswa Papua 

tahun pertama di UKSW Salatiga. Penelitian ini bertujuan untuk  mengetahui hubungan 

positif signifikan antara dukungan sosial teman sebaya dan kepercayaan diri pada 

mahasiswa Papua tahun pertama di UKSW Salatiga. Perumusan masalah yang akan 

diteliti adalah apakah terdapat hubungan positif signifikan antara dukungan sosial teman 

sebaya dan kepercayaan diri pada mahasiswa Papua tahun pertama di UKSW Salatiga ?  

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Dukungan Sosial Teman Sebaya  

 Ada beberapa definisi dukungan sosial yang dikemukakan oleh beberapa ahli. 

Masing-masing ahli memberikan definisi yang berbeda namun pada intinya memiliki 

kesamaan pengertian. Menurut Sarason (1990) mendefinisikan dukungan sosial sebagai 

keberadaan atau kesediaan seseorang yang dapat kita percaya, seseorang yang kita 

percaya, seseorang yang kita tahu bahwa dia mengerti, menghargai, dan mencintai kita. 

Robert Weiss ( dalam Cutrona, 1994), dukungan sosial adalah pertukaran interpersonal 

dimana salah seorang memberikan bantuan atau pertolongan kepada yang lain. 

Dukungan sosial dapat diberikan dalam beberapa cara yaitu emosional, instrumental, 

informasi, dan penilaian individu. Dukungan sosial dapat diperoleh individu tersebut 

dari lingkungan sekitarnya. Sumber dukungan sosial merupakan aspek yang paling 
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penting untuk diketahui dan dipahami. Dengan pengetahuan dam pemahaman, 

seseorang akan tahu kepada siapa individu akan mendapatkan dukungan sosial sesuai 

dengan situasi dan keinginan yang spesifik, sehingga dukungan sosial memiliki makna 

yang berarti bagi kedua belah pihak. Sumber dukungan sosial bisa dari berbagai sumber 

yaitu, keluarga, kerabat, teman sebaya. Teman sebaya merupakan salah satu dukungan 

sosial yang memiliki peranan penting bagi seseorang. 

Weiss ( dalam Cutrona, 1994) membagi dukungan sosial ke dalam enam bagian 

yang berasal dari hubungan dengan individu lain. Berikut merupakan enam aspek 

dukungan sosial menurut Weiss ( dalam Cutrona, 1994) : 

1) Reliabel Alliance  

Pengetahuan yang dimiliki individu bahwa ia mengandalkan bantuan yang 

nyata ketika dibutuhkan. Individu yang  menerima bantuan itu akan merasa 

tenang karena ia menyadari ada orang yang dapat diandalkan untuk 

menolongnya dalam menghadapi masalah. 

2) Guidance  

Dukungan sosial berupa nasehat dan informasi dari sumber yang dapat 

dipercaya. Dukungan ini juga dapat berupa pemberian umpan balik atas 

suatu yang telah dilakukan individu. 

3) Reassurance of worth  

Dukungan sosial ini berbentuk pengakuan atau penghargaan terhadap 

kemampuan dan kualitas individu ( Cutrona, 1984). Dukungan ini akan 

membuat individu merasa dirinya diterima dan dihargai. 

4) Emotional Attachment  

Pengekspresian dari kasih sayang dan cinta yang diterima individu ( 

Cutrona, 1984) yang dapat memberikan rasa aman kepada individu yang 

menerima. 

5) Social Intergration 

Dukungan ini berbentuk kesamaan minat dan perhatian serta rasa memiliki 

dalam suatu kelompok. 

6) Opportunity to Provide Nurturance 

Dinyatakan bahwa dukungan ini berupa perasaan individu bahwa ia 

dibutuhkan oleh orang lain. 
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Sehingga dapat diambil keputusan bahwa dukungan sosial teman sebaya adalah 

suatu bentuk pemberian bantuan, perhatian, penghargaan, pertolongan, dorongan, 

semangat, nasehat yang dapat membuat seseorang memiliki kesenangan, ketenangan, 

atau kenyamanan secara fisik dan psikologis yang diberikan oleh sekelompok orang 

yang memiliki kesamaan tingkat usia, tingkat kedewasaam, ciri-ciri, dan kebiasaan. 
 

Kepercayaan Diri  

1. Pengertian Kepercayaan Diri  

Salah satu aspek kepribadian individu yang berfungsi penting untuk 

mengaktualisasikan potensi yang dimiliki adalah kepercayaan diri. Ketika kondisi 

kepercayaan diri tidak ada maka banyak masalah yang timbul pada individu. Menurut 

Lauster (1987) Kepercayaan diri merupakan salah satu ciri kepribadian yang 

mengandung arti keyakinan akan kemampuan diri sendiri, sehingga individu tidak 

mudah terpengaruh oleh orang lain (dalam Ismayati, 2003). Sedangkan menurut 

Guilford ( dalam Hakim, 2004) bahwa kepercayaan diri adalah pengharapan umum 

tentang keberhasilan. Kepercayaan diri sebagai suatu perasaan yang berisi kekuatan, 

kemampuan, dan keterampilan untuk melakukan atau menghasilkan sesuatu yang 

dilandasi keyakinan untuk sukses. 

McClelland (dalam Luxori, 2005) menyatakan kepercayaan diri merupakan kontrol 

internal, perasaan akan adanya sumber kekuatan dalam diri, sadar akan kemampuan-

kemampuan dan bertanggung jawab terhadap keputusan-keputusan yang telah 

ditetapkannya. Menurut Tosi dan kawan-kawan ( dalam Lie, 2003) mengungkapkan 

bahwa kepercayaan diri merupakan suatu keyakinan dalam diri seseorang bahwa 

individu mampu meraih kesuksesan dengan berpijak pada usahanya sendiri. 

2. Aspek- Aspek Kepercayaan Diri  

Seseorang yang memiliki kepercayaan diri cenderung mempunyai keberanian 

untuk menyampaikan pikiran-pikiran atau perasaan yang sebenarnya kepada orang lain 

tanpa disertai dengan kecemasan dan kekhawatiran.  Kepercayaan diri yang berlebihan 

bukanlah sifat yang positif, tetapi ada umumnya menjadikan kurang hati-hati dan 

berusaha seenaknya. Menurut Lauster ( Ruwaida, 2006) aspek-aspek kepercayaan diri 

adalah : (1) Keyakinan akan kemampuan diri yaitu sikap individu tentang dirinya bahwa 

individu mengerti sungguh akan apa yang dilakukan ; (2) Optimis yaitu sikap individu 
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yang selalu berpandangan baik dalam menghadapi segala hal tentang dirinya yang 

selalu berpandangan baik dalam menghadapi segala hal tentang dirinya, harapan dan 

kemampuannya ; (3) Obyektif yaitu memandang permasalahan atau sesuatu dengan 

kebenaran yang semestinya, bukan menurut kebenaran pribadi atau menurut dirinya 

sendiri ; (4) Bertanggung jawab yaitu kesediaan individu menanggung segala sesuatu 

yang telah menjadi konsekuensinya ; (5) Rasional dan realistis yaitu analisa terhadap 

sesuatu masalah, sesuatu hal, suatu kejadian dengan menggunakan hal yang dapat 

diterima oleh akal sesuai dengan kenyataan.  

Hubungan Dukungan Sosial Teman Sebaya Dan Kepercayaan Diri Mahasiswa 

Papua Tahun Pertama di Universitas Kristen Satya Wacana 

Sebagai seorang mahasiwa baru yang untuk pertama kalinya merantau tinggal 

jauh dari orang tua dituntut untuk mandiri dan juga memiliki kepercayaan diri. 

Kepercayaan diri berarti bahwa mahasiswa harus memiliki keyakinan atas kemampuan 

yang ada didalam dirinya. Saat berada di lingkungan kampus mahasiswa ini akan 

menemukan orang-orang baru yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda 

dengan yang lain. Maka disinilah mahasiswa baru tersebut dituntut menyesuaikan diri 

dengan lingkungan baru. Salah satu modal yang diperlukan oleh mahasiswa baru adalah 

kepercayaan diri. Percaya akan kemampuannya yaitu mampu menyesuaikan diri dengan 

baik dan mampu berkomunikasi dengan orang yang baru dikenal. Namun bagi sebagian 

mahasiswa baru ini bukanlah hal yang mudah untuk dapat bisa menyesuaikan diri 

dengan baik pada lingkungan baru tersebut. Selama berada dalam proses tersebut 

mahasiswa baru membutuhkan orang lain untuk berinteraksi dengan orang yang baru 

ditemui, mendapatkan nasehat, mahasiswa membutuhkan dukungan dari keluarga dan 

lingkungan masyarakat.  

Dengan adanya dukungan maka individu yang menerima dukungan sosial akan 

merasa bahwa ia dicintai, diperhatikan sehingga meningkatkan rasa harga diri mereka. 

Seseorang dengan harga diri yang tinggi cenderung memiliki rasa kepercayaan diri, 

keyakinan diri bahwa mereka mampu menguasai situasi dan memberikan hasil yang 

positif dibandingkan dengan mereka yang mendapatkan dukungan sosial yang rendah 

dari teman sebayanya. Robert dan Weiss (dalam Cutrona, 1994), dukungan sosial adalah 

pertukaran interpersonal dimana salah seorang memberikan bantuan atau pertolongan 

kepada yang lain. Dukungan sosial dapat diberikan dalam beberapa cara yaitu 
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emosional, instrumental, informasi, dan penilaian individu. Dukungan sosial dapat 

diperoleh individu tersebut dari lingkungan sekitarnya. Sumber dukungan sosial 

merupakan aspek yang paling penting untuk diketahui dan dipahami. 

Dengan pengetahuan dan pemahaman, seseorang akan tahu kepada siapa 

individu akan mendapatkan dukungan sosial sesuai dengan situasi dan keinginan yang 

spesifik, sehingga dukungan sosial memiliki makna yang berarti bagi kedua belah 

pihak. Sumber dukungan sosial bisa dari berbagai sumber yaitu, keluarga, kerabat, 

teman sebaya. Teman sebaya merupakan sumber penting dukungan sosial yang 

berpengaruh terhadap rasa percaya diri. Hubungan pribadi yang berkualitas memberikan 

stabilitas, kepercayaan, dan perhatian, dapat meningkatkan rasa kepemilikan, harga diri 

dan penerimaan diri, serta memberikan suasana yang positif. Dukungan interpersonal 

yang positif dari teman sebaya, pengaruh keluarga dan proses pembelajaran yang baik 

dapat meminimalisir faktor-faktor yang menghambat mahasiswa untuk dapat 

meningkatkan kepercayaan diri yang ada di dalam dirinya.  

Dengan demikian mahasiswa baru yang mendapatkan dukungan sosial teman 

sebaya yang positif maka akan memiliki rasa kepercayaan diri yang tinggi, harga diri 

yang tinggi, dan juga berpikir positif dalam segala keadaan yang ada. Dari dukungan 

sosial teman sebaya tersebut maka memberikan pandangan yang baik bagi mahasiswa 

baru dan juga mendukung mereka dalam meningkatkan kepercayaan diri. 

HIPOTESIS 

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, maka hipotesis dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : ada hubungan positif antara dukungan sosial teman sebaya dan 

kepercayaan diri pada mahasiswa Papua tahun pertama di UKSW Salatiga. Semakin 

tinggi dukungan sosial teman sebaya yang diberikan, maka semakin tinggi kepercayaan 

diri pada mahasiswa Papua. 

METODE PENELITIAN 

Variabel Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kuantitatif dengan desain 

korelasional. Variabel dependent pada penelitian ini adalah kepercayaan diri, sedangkan 

variabel independent pada penelitian ini adalah dukungan sosial teman sebaya. 
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Partisipan  

 Pada penelitian ini jumlah partisipan sebayank 90 orang Mahasiswa Papua 

angkatan 2015, yang berusia 18-22 tahun yang sedang melanjutkan studi di Universitas 

Kristen Satya Wacana, Salatiga. Dalam penelitian ini,  teknik pengambilan sampel yang 

akan digunakan dalam menentukan subjek penelitian ini adalah Incidental Sampling, 

yaitu merupakan teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, siapa saja yang secara 

kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data ( Sugiyono, 2012).  Dalam proses 

penyebaran angket ada beberapa kendala yang terjadi sehingga hanya mendapatkan 90 

partisipan dan digunakan sebagai partisipan dalam penelitian ini.  

Metode Pengumpulan Data 

 Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala 

psikologi. Skala psikologi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu skala psikologi 

berdasarkan aspek-aspek dukungan sosial teman sebaya menurut Weiss (dalam Cutrona, 

1994) dan skala kepercayaan diri yang disusun oleh penulis yang menggunakan aspek-

aspek kepercayaan diri dari Lauster (dalam Ruwaida, 2006). Skala dukungan sosial 

teman sebaya dan kepercayaan diri disusun dengan dua jenis pernyataan yaitu favorable 

dan unfavorable yang menggunakan model Likert yang sudah dimodifikasi dengan 

menghilangkan kategori jawaban yang berada di tengah Skala Likert tersebut 

mempunyai empat macam pilihan jawaban yaitu, sangat sesuai (SS), sesuai (S), tidak 

sesuai (TS) dan sangat tidak sesuai (STS). Penyekoran dilakukan dengan sistematika 

item-item favorable, jawaban sangat sesuai (SS) mendapat skor 4 dan bergerak menuju 

skor 1 untuk jawaban yang sangat tidak sesuai (STS). Begitu juga dengan item-item 

unfavorable, jawaban sangat tidak sesuai (STS) mendapat skor 4 dan bergerak menuju 

skor 1 untuk jawaban sangat sesuai (SS) (Azwar, 2012).  

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil Seleksi Item dan Reliabilitas  Alat Ukur  

1. Dukungan Sosial Teman Sebaya 

 Berdasarkan pada perhitungan uji diskriminasi dan reliabilitas skala dukungan 

sosial teman sebaya yang terdiri dari 24 item, diperoleh item yang gugur sebanyak 7 

item sedangkan item yang memiliki daya beda yang baik sebanyak 17 item dengan 
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koefisien korelasi item totalnya bergerak antara 0,25-0,545. Hasil ini diperoleh 

dengan dua kali putaran penghitungan pada skala dukungan sosial teman sebaya.  

 Sedangkan teknik pengukuran untuk menguji reliabilitas adalah menggunakan 

teknik koefisien Alpha Cronbach, sehingga dihasilkan koefisien Alpha pada skala 

dukungan sosial teman sebaya sebesar 0,786.  Hal ini berarti skala dukungan sosial 

teman sebaya reliabel. 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.786 17 

 

2. Kepercayaan Diri 

 Perhitungan uji diskriminasi dan reliabilitas skala kepercayaan diri yang terdiri 

dari 43 item, diperoleh item yang gugur  sebanyak 11 item sedangkan item yang 

memiliki daya beda yang baik sebanyak 32 item dengan koefisien korelasi item total 

bergerak antara 0,258-0,645. Hasil ini diperoleh dengan dua kali putaran 

penghitungan pada skala kepercayaan diri. Dan koefisien Alpha pada skala 

kepercayaan diri sebesar 0,884 yang artinya skala kepercayaan diri reliable. 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.884 32 

Uji Deskriptif Statistika 

 

Tabel I 

Statistika  Deskriptif Hasil Pengukuran Variabel  

Descriptive Statistics 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisis Deskriptif 

 

N 

Minimu

m 

Maximu

m Mean 

Std. 

Deviatio

n 

Dukungan 

Sosial 
90 35 68 55.56 6.041 

Kepercayaan 

Diri 
90 75 127 100.00 9.763 

Valid N 

(listwise) 
90 

    



13 
 

Analisis  deskriptif  dilakukan  untuk  melihat  berdasarkan  rata-rata  (mean),  

standart  deviasi, nilai maksimal dan minimal. Dari penelitian yang telah dilakukan, 

maka dapat rata-rata dari masing-masing variabel, sebagai berikut : 

1. Variabel Dukungan Sosial Teman Sebaya 

Berdasarkan  skala  dukungan sosial teman sebaya terdapat 17 item valid. 

Berdasarkan hasil analisa dari skala dukungan sosial teman sebaya didapat skor tertinggi 

68 dan skor terendah 35. Berikut adalah pengkategorisasiannya: 

Tabel II 

Kategorisasi Pengukuran Skala Dukungan Sosial Teman Sebaya 

 

No. Interval Kategori Mean Frekuensi Presentase 

1.     61,2 ≤  ×  ≤ 72 Sangat Tinggi  13 14,4% 

2. 50,4 ≤   × < 61,2 Tinggi 55,56 60 66,7% 

3. 39,6  ≤   ×  < 50,4 Cukup  16 17,8% 

4. 28,8 ≤   ×  < 39,6 Rendah  1 1,1% 

5. 18 ≤      ×  < 28,8 Sangat 

Rendah 

 0 0% 

Jumlah 90 100 % 

SD : 6,041 MIN : 35 MAX  :68 

  

 Berdasarkan tabel kategorisasi pengukuran skala dukungan sosial teman sebaya 

di atas, menunjukkan bahwa rata-rata sebesar 66,7% dukungan sosial teman sebaya 

berada pada kategori tinggi. 

 

2. Variabel Kepercayaan Diri 

Berdasarkan skala kepercayaan diri terdapat 32 item valid. Berdasarkan hasil 

analisa dari skala kepercayaan diri didapat skor tertinggi 127 dan skor terendah 75. 

Berikut adalah pengkategorisasiannya :  
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Tabel III 

Kategorisasi Pengukuran Skala Kepercayaan Diri 

No. Interval  Kategorisasi  Mean Frekuensi Presentase 

1. 108,8 ≤ × ≤  128 Sangat Tinggi  15 16,7% 

2. 89,6 ≤ × < 108,8 Tinggi 100 62 68,9% 

3. 70,4 ≤ × < 89,6 Cukup  13 14,4% 

4. 51,2 ≤ × < 70,4 Rendah  0 0% 

5. 32 ≤ × < 51,2 Sangat Rendah  0 0%  

 Jumlah  90 100% 

SD : 9,763 MIN : 75 MAX : 127 

 

Berdasarkan tabel kategorisasi pengukuran skala kepercayaan diri di atas, 

menunjukkan bahwa rata-rata sebesar 68,9% kepercayaan diri berada pada kategori 

tinggi. 

Hasil Uji Asumsi  

Uji Normalitas 

Tabel IV 

Hasil Uji Normalitas  

Variabel Dukungan Sosial Teman Sebaya dan Kepercayaan Diri 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Dukungan 

Sosial 

Kepercayaan 

Diri 

N 90 90 

Normal Parameters
a
 Mean 55.56 100.00 

Std. Deviation 6.041 9.763 

Most Extreme Differences Absolute .107 .079 

Positive .073 .079 

Negative -.107 -.060 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.016 .752 

Asymp. Sig. (2-tailed) .253 .623 

a. Test distribution is Normal. 

Dari uji normalitas menunjukkan bahwa, variabel dukungan sosial teman sebaya 

memiliki nilai Kolmogorov- Smirnov sebesar 1,016 dengan p atau signifikansi sebesar 

0, 253 (p > 0,05) maka distribusi data dukungan sosial teman sebaya berdistribusi 

normal. Demikian juga untuk variabel kepercayaan diri yang memiliki nilai 

Kolmogorov-Smirnov sebesar 0,752 dengan p atau signifikansi sebesar  0,623 (p > 0,05) 

maka distribusi data kepercayaan diri berdistribusi normal. 
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Uji Linearitas  

 

Tabel V 

Hasil Uji Linearitas 

Variabel dukungan sosial teman sebaya dan kepercayaan diri 

 

ANOVA Table 

   Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

Kepercayaa
n diri   
Dukungan 
sosial 

Between Groups (Combined) 4326.517 26 166.405 2.522 .001 

Linearity 754.984 1 754.984 11.441 .001 

Deviation from 
Linearity 

3571.533 25 142.861 2.165 .007 

Within Groups 4157.483 63 65.992   

Total 
 
 
 

8484.000 89 

   

 

 

 
  

   

 

Dari hasil uji linearlitas, maka diperoleh F sebesar  11, 441 dengan signifikasi 0, 

001 ( p < 0,05) yang menunjukkan hubungan antara dukungan sosial teman sebaya 

dengan kepercayaan diri pada mahasiswa papua adalah linear. 

Uji Korelasi  

Tabel VI 

Hasil Uji Korelasi 

Variabel  dukungan sosial teman sebaya dan kepercayaan diri 
Correlations 

 

  Dukungan sosial Kepercayaan diri 

Dukungan sosial Pearson Correlation 1 .298
**
 

Sig. (1-tailed)  .002 

N 90 90 

Kepercayaan diri Pearson Correlation .298
**
 1 

Sig. (1-tailed) .002  

N 90 90 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed). 
 

Berdasarkan hasil penghitungan uji korelasi diperoleh koefisien korelasi antara 

dukungan sosial teman sebaya dan kepercayaan diri sebesar 0, 298 dengan signifikansi 
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sebesar 0,002 ( p < 0,05) yang berarti ada hubungan positif signifikan antara dukungan 

sosial teman sebaya dan kepercayaan diri. Semakin tinggi dukungan sosial teman 

sebaya yang diberikan, maka semakin tinggi juga kepercayaan diri begitu juga 

sebaliknya.  

 

PEMBAHASAN 

Berdasarkan penelitian mengenai hubungan antara dukungan sosial teman 

sebaya dan kepercayaan diri pada mahasiswa Papua tahun pertama di UKSW Salatiga, 

didapatkan hasil bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara dukungan 

sosial teman sebaya dan kepercayaan diri pada mahasiswa Papua tahun pertama di 

UKSW Salatiga. Berdasarkan hasil uji perhitungan korelasi, keduanya memiliki r =  

0,298 dengan signifikan sebesar 0,002  ( p < 0,05) yang berarti kedua variabel yaitu 

dukungan sosial teman sebaya dan kepercayaan diri memiliki hubungan yang positif. 

Artinya semakin tinggi dukungan sosial teman sebaya yang dirasakan, maka akan 

semakin tinggi kepercayaan diri pada mahasiswa Papua, demikian juga sebaliknya.  

Hasil ini menunjukkan dukungan sosial mempunyai pengaruh yang penting 

terhadap kepercayaan diri pada mahasiswa baru. Individu yang memiliki dukungan 

sosial rendah akan memiliki ciri-ciri kurang diperhatikan keluarga, tidak dipedulikan 

teman kuliah, kurang mendapatkan kasih sayang dan merasa kurang dihargai. 

Sebaliknya individu yang menerima dukungan sosial tinggi memiliki ciri-ciri 

diperhatikan keluarga, diterima di lingkungan, mendapatkan kasih sayang, menerima 

bantuan dan mendapat penilaian positif. Dukungan sosial yang tinggi akan berpengaruh 

secara positif pada sikap dan perilaku individu, misalnya merasa lebih percaya diri, 

memiliki banyak teman, ikut dalam kegiatan organisasi dan menghargai orang lain. Hal 

ini dapat meningkatkan kepercayaan diri seseorang.  

  Dalam menjalani kehidupan sehari-hari kepercayaan diri berpengaruh dalam 

berbagai hal diantaranya untuk menentukan sebuah pilihan, mengambil keputusan dan 

ketepatan dalam bertindak. Rasa percaya diri akan membuat seseorang lebih mudah 

untuk menjalani kehidupannya terutama di dalam lingkup sosial dimana seseorang 

tersebut akan berinteraksi dengan orang lain yang sudah dikenal maupun orang-orang 

yang baru dikenal.Hasil penelitian yang diperoleh sesuai dengan penelitian yang telah 

dilakukan sebelumnya oleh Rohayati (2011), mengenai Program Bimbingan Teman 
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Sebaya Untuk Meningkatkan Kepercayaan Diri Siswa ditemukan bahwa pengaruh dari 

program bimbingan teman sebaya dapat mempengaruhi kepercayaan diri siswa. Salah 

satu  yang mempengaruhi rasa percaya diri yaitu teman sebaya karena remaja yang 

diterima oleh temann-temannya dapat meningkatkan rasa percaya diri dan juga dapat 

bersosialisasi dengan baik. Penelitian lain yang mendukung penelitian ini adalah yang 

dilakukan oleh Yuliani (2012), mengenai Dukungan Teman Sebaya dan Kepercayaan 

Diri Anak Obesitas diperoleh hasil penelitian bahwa adanya hubungan positif yang 

signifikan antara dukungan teman sebaya dan kepercayaan diri anak obesitas. 

 Sehingga semakin tinggi dukungan sosial yang diberikan dari lingkungan 

sosialnya, maka semakin tinggi kepercayaan dirinya. Hasil penelitian ini juga didukung 

oleh Sari (dalam Puspitasari, 1999) yang mengungkapkan bahwa dukungan dari 

lingkungan sekitar, seperti keluarga, masyarakat, sekolah dan teman sebaya merupakan 

faktor yang menentukan dalam terwujudnya kepercayaan diri. Semakin tinggi dukungan 

sosial yang diberikan dari lingkungan sosialnya, maka semakin tinggi kepercayaan 

dirinya. 

Weiss (dalam Cutrona, 1994) mengemukakan adanya enam komponen 

dukungan sosial teman sebaya yang disebut sebagai “ The Social Provision Scale” yaitu  

guidance, reliable alliance, attachment, reassurance of worth, social integration, dan 

opportunity to provide nuturance.Robert dan Weiss (dalam Cutrona, 1994), dukungan 

sosial adalah pertukaran interpersonal dimana salah seorang memberikan bantuan atau 

pertolongan kepada yang lain. Dukungan sosial dapat diberikan dalam beberapa cara 

yaitu emosional, instrumental, informasi, dan penilaian individu. Dukungan sosial dapat 

diperoleh individu tersebut dari lingkungan sekitarnya. Sumber dukungan sosial 

merupakan aspek yang paling penting untuk diketahui dan dipahami. 

Kertamuda dan Herdiansyah (2009) menyatakan mahasiswa sebagai individu 

dan mahkluk sosial membutuhkan kerjasama dan bantua orang lain dalam memenuhi 

tugas-tugasnya. Bentuk bantuan yang diberikan merupakan dukungan sosial. Dukungan 

sosial efektif membantu individu untuk meningkatkan kepercayaan diri. Misalnya 

dukungan secara emosional yang diberikan oleh teman sebaya terhadap mahasiswa 

Papua maupun sebaliknya bisa mendapatkan rasa nyaman, merasa diperdulikan, dan 

merasa dicintai oleh teman sebaya disekitrarnya seperti memberi motivasi dan 

mendengarkan keluhan-keluhan dari masalah  yang sedang dihadapi, sehingga 
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mahasiswa Papua menjadi optimis dan merasa tidak sendiri, hal ini akan membuat 

mahasiswa Papua lebih percaya diri. Pemberian yang diterima dari teman sebaya akan 

berpengaruh kepada mahasiswa Papua yang akan menyebabkan mahasiswa Papua lebih 

bisa membangun rasa untuk menghargai dirinya sendiri, merasa lebih bernilai, dan akan 

menjadi lebih percaya diri. Selain itu dukungan secara instrumental dari teman sebaya 

yang berupa bantuan langsung dan saran-saran ataupun nasihat ketika menghadapai 

suatu permasalahan membuat mahasiswa Papua menjadi lebih percaya diri dalam 

mengambil sebuah keputusan atau tindakan untuk menyelesaikan persoalan dalam 

hidupnya. 

  Dari hasil analisis deskriptif dalam penelitian ini diketahui kepercayaan diri 

mahasiswa Papua memiliki skor paling banyak 68,9% yang berada pada kategori tinggi 

sedangkan dukungan sosial teman sebaya memiliki skor paling banyak 66,7% yang 

berada pada kategori tinggi. Dari hasil penelitian ini dapat dilihat bahwa sebanyak 

68,9% mahasiswa Papua memiliki kepercayaan diri dalam kategori tinggi dan sebanyak 

66,7% mahasiswa Papua  memiliki dukungan sosial teman sebaya dalam kategori 

tinggi. Dukungan sosial teman sebaya pada mahasiswa Papua di UKSW berada pada 

kategori tinggi, salah satunya karena mereka dapat diterima dilingkungan sekitarnya 

secara baik sekalipun mereka memiliki perbedaan secara warna kulit, jenis rambut dan 

bentuk fisik lainnya yang berbeda dari lingkungan sekitarnya. Menurut Tailor ( dalam 

Karina & Suryanto, 2012) penerimaan adalah kemampuan untuk berhubungan dengan 

orang lain tanpa menilai dan tanpa mengendalikan. Hurlock mengemukakan bahwa 

penerimaan sosial adalah suatu hubungan yang dekat dan hangat pada suatu kelompok ( 

dalam Karina & Suryanto, 2012). 

  Dari hasil penelitian ini dukungan sosial teman sebaya dan kepercayaan diri 

pada mahasiswa Papua adalah tinggi dan ini disebabkan salah satunya karena adanya 

penerimaan sosial yang baik dari mahasiswa UKSW yang berasal dari suku lain 

terhadap mahasiswa Papua. Sejak Universitas Kristen Satya Wacana berdiri, telah 

menyandang predikat Indonesia mini. Dimana terdapat berbagai mahasiswa yang 

berasal dari beragam macam etnis ( Gultom, dalam UKSW 1956-2006) banyak 

mahasiswa yang menjalin persahabatan antar jenis dengan antar etnis. Hal ini 

menggambarkan bahwa keberadaan Universitas Kristen Satya Wacana telah 

mempertemukan berbagai suku bangsa dalam satu hubungan personal yang lebih erat. 



19 
 

Sehingga diantara mahasiswa-mahasiswi yang berada di UKSW saling mengenal satu 

sama lain walaupun memiliki latar belakang budaya yang berbeda. 

  Dalam event atau kegiatan-kegiatan di kalangan fakultas atau pun universitas 

mahasiswa UKSW juga dituntut untuk bekerja sama untuk menyukseskan sebuah acara. 

Hal itu menyebabkan mahasiswa UKSW lebih menghargai dan menerima setiap 

perbedaan budaya, penampilan fisik, karakter, dan lain-lain. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa dukungan sosial teman sebaya mahasiswa Papua berada pada 

kategori tinggi karena adanya penerimaan sosial yang baik dari lingkungan sekitarnya 

yang akhirnya juga tidak menganggu kepercayaa diri mereka sebagai mahasiswa Papua.  

  Mahasiswa Papua yang masih dalam kategori mahasiswa baru di UKSW. 

Diharapkan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di kampus selain menambah 

pengalaman, juga bisa mendapatkan teman baru dan meningkatkan kepercayaan dirinya. 

Dan tetap mempertahankan pandangan dan penilaian positif terhadap dirinya sendiri. 

Sumbangan efektif dukungan sosial teman sebaya 8,9 %  terhadap kepercayaan diri 

mahasiswa Papua di Salatiga ditentukan oleh dukungan sosial teman sebaya, sedangkan 

sisanya 91,12% dipengaruhi oleh beberapa faktor lain misalnya : kondisi fisik, usia, 

harga diri, dan kesuksesan dalam mencapai tujuan. 

  Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dukungan sosial teman 

sebaya memberikan pengaruh kepercayaan diri pada mahasiswa Papua di UKSW 

sehingga nampak jelas bahwa dukungan sosial teman sebaya mempunyai hubungan 

yang positif dengan kepercayaan diri. 

 

PENUTUP 

 

             Kesimpulan  

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan positif signifikan antara 

variabel dukungan sosial teman sebaya dan  variabel kepercayaan diri pada 

mahasiswa Papua tahun pertama di UKSW. Makin tinggi dukungan sosial teman 

sebaya yang diberikan, maka semakin tinggi kepercayaan diri. 

2. Sebagian besar subjek (66,7%) memiliki tingkat dukungan sosial teman sebaya 

berada pada kategori tinggi dan sebagian besar subjek ( 68,9%) memiliki tingkat 

kepercayaan diri berada pada kategori tinggi. 
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Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka penulis 

menyarankan hal-hal berikut : 

 

1. Bagi subjek penelitan  

Mahasiswa Papua disarankan untuk mempertahankan pandangan dan penilaian 

positif terhadap dirinya sendiri, karena orang yang mampu memberi 

penghargaan yang tinggi terhadap diri sendiri akan memiliki kepercayaan diri 

yang sangat tinggi. Namun bagi yang kurang percaya diri disarankan untuk lebih 

membuka diri dalam bergaul dengan teman-teman disekitarnya baik yang 

berasal dari Papua maupun dari luar Papua.  

2. Bagi Peneliti Selanjutnya  

Peneliti yang tertarik untuk meneliti tentang dukungan sosial teman sebaya dan 

kepercayaandiri diharapakan untuk dapat mengembangkan lebih lanjut peneliti-

peneliti sebelumnya serta mempelajari kekurangan-kekurangan yang ada. Jadi 

kemungkinan untuk bisa melanjutkan penelitian ini dengan subjek dan tempat 

penelitian yang berbeda. Hasil pengembangan variabel diharapkan dapat 

melengkapi hasil penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



21 
 

DAFTAR PUSTAKA 

Azwar, S. (2012).Penyusunan skala psikologi.Edisi 2. Yogyakarta: Pustaka Belajar. 

 

Cooper, C., L. & O’Driscroll, M., P. (2001).Organizational stress; a review and 

critique of  theory, Research, and Applications. California : Sage Publications. 

 

Cutrona.C. E. (1994). Perceived parental social support & academic achievement. an 

attachment theory perspective. Journal of Personality and Social Psychology. 

 

Dewi, S. (2015). Hubungan antara penerimaan peer group dengan kepercayaan diri 

mahasiswa baru.Skripsi. Surakrta : Fakultas Psikologi Universitas Muhamadiyah. 

 

Fatimah, E.  (2006). Psikologi perkembangan :  perkembangan peserta didik. Bandung : 

Pustaka Setia. 

 

Fibrianti, I., D. (2009). Hubungan antara dukungan sosial orangtua dengan prokrastinasi 

akademik dalam menyelesaikan skripsi pada mahasiswa Fakultas Psikologi 

Universitas Diponegoro Semarang. Skripsi. Semarang : Universitas Diponegoro. 
 

 

Hakim. T. (2002). Mengatasi rasa tidak percaya diri. Jakarta : Arcan. 

 

Karina, M., S. & Suryanto. (2012). Pengaruh keterbukaan diri terhadap penerimaan 

sosial pada anggota komunitas backpacker indonesia regional surabaya dengan 

kepercayaan diri terhadap dunia maya sebagai interveling variabel. Psikologi 

kepribadian dan sosial. Vol 1, No. 02.Skripsi. Fakultas Psikologi Universitas 

Airlangga. 

 

Kertamuda, F.& Herdiansyah, H. (2009). Pengaruh strategi coping terhadap 

penyesuaian mahasiswa baru. Jurnal Vol 6,  No. 1. 11-12. Jakarta : Univeristas 

Paramadina.  

 

Kumara. (1987) .Psikologi sosial. Jakarta : Kanisius. 

 

Kusuma. R., A. (2009). Konsep diri dan komunikasi interpersonal pada mahasiswa 

papua. Skripsi. Semarang : Fakultas Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata. 

 

Lauster, P. (2003). Tes kepribadian edisi bahasa indonesia. cetakan ketiga belas. 

Jakarta : Bumi Aksara. 

 

Lauster, P.  (1987). The personality test.  London : Pan Books. 

 

Mansur, H. (2009). Psikologi ibu dan anak untuk kebidanan. Jakarta : Salemba Medika. 

 

Nisa, K. (2005). Hubungan kepecayaan diri dan persepsi siswa terhadap matematika 

dengan hasil belajar matematika di SMP negeri sekota Medan. Tesis. Medan : 

Universitas Negeri Medan. 



22 
 

Papalia, Olds, & Feldman. (2008). Human development ( psikologi perkembangan). 

Jakarta : Kencana Prenada Media Group. 

 

Priskila, D. (2015). Hubungan citra tubuh dengan kepercayaan diri mahasiswa papua. 

Skripsi. Salatiga : Fakultas Psikologi Universitas Kristen Satya Wacana.  

 

Puspitasari, M., R. (1999). Kepercayaan  diri remaja putri obesitas ditinjau dari persepsi 

terhadap  penampilan diri. Skripsi.Semarang: Fakultas Psikologi Universitas 

Katolik Soegijapranata. 

 

 Rohayati, I. (2011). Program bimbingan  teman sebaya untuk meningkatkan percaya 

diri  siswa SMA. Tesis. Sekolah Pascasarjana UPI : Bandung 

 

Santrock, J., W.  (2005). Adolescence perkembangan remaja.  Edisi keenam. Jakarta : 

Erlangga. 

 

Santrock, John W. (2007). Perkembangan anak. Edisi sebelas. Jakarta : Erlangga. 

 

Sarafino, E., P. (1990). Health psychology : biophysical interactions. New York : John 

Willey & Sons. 

 

Sarwono, W., S. (2010). Psikologi remaja (edisi revisi). Jakarta : Raja 

 

Smet, B. (1994) . Psikologi kesehatan. Jakarta : PT. Grasindo. 

 

Yuliana, F. (2012). Kepercayaan diri pada remaja obesitas ditinjau dari dukungan sosial 

teman sebaya dan jenis kelamin. Skripsi. Semarang : Fakultas Psikologi Universitas 

Katolik Soegijapranata.  

 

 

 


