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Abstrak: Penelitian ini menjawab masalah bagaimana hubungan antara konsep diri dengan 

kepercayaan diri pada Anggota Teater Kampus FSD UNM periode 2021 yang pernah 

berteater sebagai pemeran. Variabel konsep diri dan kepercayaan diri yang merupakan hal 

penting salah satu faktor psikologis dari individu yang sangat berhubungan erat dalam 

keberhasilan seseorang dan untuk meraih keinginannya, dalam hal ini khususnya pada 

seorang yang pernah berteater sebagai pemeran, karena dengan mereka mempunyai konsep 

diri yang positif terhadap diri mereka sendiri maka akan membuat mereka lebih percaya 

diri rasa cemas atau khawatir tidak akan muncul dengan kemampuan yang sudah 

dimilikinya, maka peranan konsep diri tidak dapat dipandang ringan dalam mempengaruhi 

kepercayaan diri para pegiat teater, inidividu yang memiliki konsep diri mampu berperan 

dalam mempertahankan keselarasan batin, menentukan sikap terbaik dan mendapatkan 

penghargaan yang tinggi pada bidangnya. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif 

korelasional yang sifatnya menyatakan hubungan antara dua variabel atau lebih dengan 

pengumpulan data menggunakan kuesioner dan analisis data bersifat kuantitatif atau 

statistik yang bertujuan menguji hipotesis yang sudah ditetapkan. Subjek penelitian 

berjumlah 27 orang dengan teknik pengambilan sampel total sampling. Hasil dari 

penelitian ini menunjukkan adanya korelasi sebesar 0,639 dan taraf signifikasi (p) sebesar 

0,000 yang berarti menunjukan adanya korelasi positif yang signifikan antara konsep diri 

dengan kepercayaan diri pada anggota TERKAM FSD UNM periode 2021 yang pernah 

berteater sebagai pemeran. Adapun koefisien deteminasinya sebesar r2 = 41% yang berarti 

variabel X mempengaruhi variabel Y sebesar 41% dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. 
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Abstrac: This study answers the problem of how the relationship between self-concept and 

self-confidence in the 2021 Teater Kampus FSD UNM Members who have performed as 

actors. This research is a descriptive correlational study which states the relationship 

between two or more variables by collecting data using questionnaires and quantitative or 

statistical data analysis that aims to test the established hypothesis. In this study, there are 

variables of self-concept and self-confidence which are important psychological factors of 

individuals who are very closely related to one's success and to achieve one's desires, in 

this case especially who has performed as an actor, because with them having a positive 

self-concept towards themselves it will make them more confident, anxiety or worry will 

not appear with the abilities they already have, then the role of self-concept cannot be 

underestimated in influencing the confidence of theater activists, individuals who have 

Self-concept is able to play a role in maintaining inner harmony, determining the best 

attitude and getting high awards in their fields. The research subjects were 27 people with 

total sampling technique. The results of this study indicate a correlation of 0.639 and a 

significance level (p) of 0.000 which means that there is a significant positive correlation 

between self-concept and self-confidence in TERKAM FSD UNM members for the 2021 

period who have performed as actors. The coefficient of determination is r2 = 41%, which 

means that the X variable affects the Y variable by 41% and the rest is influenced by other 

factors. 
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PENDAHULUAN 

Teater menjadi unsur dari 

kebudayaan manusia yang sudah 

seharusnya dilestarikan dalam kehidupan 

bermasyarakat, hingga pada saat ini. 

Teater juga menjadi salah satu unsur 

kebudayaan yang mampu menjadi sarana 

untuk pelestarian budaya dikarenakan 

pesan-pesan yang ada di dalamnya. 

Menurut Koentjaraningrat (2009:165) 

dalam kebudayaan ada 7 unsur yang 

dapat ditemukan dalam kebudayaan, 

yaitu bahasa, organisasi sosial, sistem 

pengetahuan, sistem peralatan hidup dan 

teknologi, sistem religi, sistem mata 

pencaharian hidup dan kesenian. Dilihat 

dari perspektif kesenian bahwa ada 

keinginan manusia untuk keindahan itu 

dinikmati, maka kesenian di sini bisa 

dibagi menjadi dua dalam proses 

kenikmatan itu, yaitu seni sebagai 

rupanya dan seni sebagai suaranya, 

sedang yang meliputi keduanya ialah seni 

teater. Teater merupakan salah satu 

proses dalam usaha pengembangan 

potensi. Melalui proses teater, 

diharapkan seseorang dapat 

mengembangkan kemampuan yang ada 

pada diri mereka sehingga membentuk 

karakter yang dimiliki dan dapat 

menjalankan perannya. Pentingnya 

melakukan teater membuat teater 

dimasukkan pada pendidikan baik itu di 

sekolah, ekstrakulikuler sekolah, sampai 

pada perguruan tinggi atau kampus.  

Teater Kampus adalah teater 

yang berada dalam lembaga pendidikan 

perguruan tinggi yang merupakan wadah 

ekspresi mahasiswa (Yudiaryani:1996). 

Melihat dari keberadaannya, Teater 

Kampus berbeda dengan pendidikan 

teater di lembaga-lembaga kesenian. 

Teater Kampus tidak terikat pada tujuan 

yang dibakukan secara kurikuler. Teater 

Kampus tidak dituntut kepatuhan pada 

suatu bentuk, atau dapat dikatakan bahwa 

Teater Kampus adalah teater non-formal. 

Sehingga  teater kampus memiliki 

kebebasan sendiri dalam karya-karyanya. 

Kebebasan inilah yang membuat tidak 

konsistennya idealis yang menurun pada 

para pemeran itu sendiri. Pemeran dalam 

teater kampus akhirnya juga mendapat 

tuntutan-tuntutan serta tanggung jawab 

kreatif berkesenian dan ini membutuhkan 

kepercayaan diri yang tinggi. Tujuan 

teater kampus pun sebenarnya jelas yaitu 

sebagai apresiator teater yang memiliki 

kecenderungan menikmati, menghargai 

dan menilai seni teater. Permasalahan 

dan kendala-kendala mulai muncul 

ketika Teater Kampus seiring dengan 

perkembangan minat dan apresiasi 

mahasiswa  

Salah satu teater kampus yang 

ada di perguruan tinggi Universitas 

Negeri Makassar adalah Teater Kampus 

FSD UNM atau biasa di kenal dengan 

TERKAM FSD UNM. TERKAM FSD 

UNM merupakan lembaga 

kemahasiswaan di bawah naungan 

Fakultas Seni dan Desain yang bertujuan 

untuk mengembangkan potensi yang 

dimiliki mahasiswa di bidang teater. 

Potensi di bidang teater berkaitan dengan 

kemampuan akting atau memainkan 

peran. Tentunya dalam menjalankan 

peran di dalam teater, seseorang akan 

tampil di depan orang-orang yakni 

penonton. Tampil di depan penonton 

dibutuhkan sebuah kepercayaan diri. 

Kepercayaan diri inilah yang menjadi 

sebuah permasalahan yang sering 

dihadapi oleh anggota di Teater Kampus 

FSD UNM. 

Hasil observasi peneliti tanggal 4 

Mei 2021 yang dilakukan pada Teater 

Kampus FSD UNM periode 2021 yaitu 

ada sebagian anggota yang tidak percaya 

diri terbukti ketika sedang melakukan 

latihan teater bersama-sama sering ragu 

dalam melakukan gerakan latihan 

padahal sebelumnya sudah diinstruksian 

dengan baik oleh sutradara. Hal yang 

membuat sebagian anggota di Teater 

Kampus FSD UNM merasa tidak percaya 

diri karena merasa takut melakukan 

kesalahan dalam proses latihan 

mengucapkan dialog atau meragakan 

gerakan dan berakibat waktu latihan 



menjadi lebih lama karena adegan 

dilakukan secara berulang-ulang. Selain 

itu, sebagian anggota di Teater Kampus 

FSD UNM juga merasa khawatir 

mengenai penampilan yang ditampilkan 

baik dari dialog maupun gerakan tidak 

sesuai dengan ekspektasi sutradara.  

Peneliti mendapatkan informasi 

bahwa banyak mahasiswa yang tidak 

terlalu pandai atau mampu berinteraksi 

dengan lingkungan di sekitarnya 

sedangkan dalam organisasi tersebut 

cenderung mereka sering bertemu dan 

berinteraksi dengan orang lain. Mereka 

selalu merasa bahwa di antara rekan- 

rekanya itu ada yang tidak menyukainya 

sehingga orang tersebut berinteraksi 

dengan tidak baik sehingga tidak dapat 

menghadirkan proses teater yang baik 

pula, kemudian mereka cenderung 

mengerjakan sesuatu berharap mendapat 

pujian untuk menunjang dirinya sebagai 

pusat perhatian orang lain.  

Peneliti juga melakukan 

observasi pada mahasiswa yang 

mengikuti TERKAM FSD UNM, banyak 

mahasiswa yang memiliki semangat dan 

motivasi dirinya untuk membuat dirinya 

menjadi orang yang memiliki sesuatu 

yang dapat dikagumi dan menjadi orang 

yang memiliki kemampuan. Terlihat 

mereka mengerjakan atau melakukan 

aktivitas yang ada di organisasinya  dan 

berusaha menguasai apa yang diajarkan 

dalam organisasi yang mereka ikuti, 

dalam hal ini mereka saling berlomba-

lomba untuk mencapai diri yang ideal. 

Akan tetapi di sisi lain ada beberapa 

mahasiswa yang terlihat kurangnya 

kepercayaan diri, untuk mengejar 

prestasinya maupun untuk membuat 

dirinya lebih baik dari sebelumnya, 

mereka hanya ikut meramaikan 

organisasi itu tanpa mengerti apa yang 

mereka ingin capai atau yang ingin 

didapatkan dari organisasi yang mereka 

ikuti dan tidak berniat atau tidak ada 

keinginan dalam dirinya untuk menjadi 

seseorang yang lebih berkembang dalam 

memerankan peran teater, selalu 

menghindar saat diberi tanggung jawab 

atau kesempatan untuk menunjukkan 

kemampuannya karena mereka berpikir 

tidak mampu dan tidak bisa 

melakukannya sehingga mereka tidak 

percaya diri untuk mencoba hal tersebut.  

Kepercayaan diri merupakan 

suatu keyakinan seseorang apakah dia 

mampu untuk berperilaku sesuai dengan 

apa yang direncanakan dan diharapkan 

dalam hal ini sesuai dengan naskah teater 

maupun instruksi sutradara. Kepercayaan 

diri ini di dalam teater merupakan bagian 

dari sikap mental seseorang saat 

merepresentasikan diri sendiri dari 

tingkah laku, emosi dan spiritual maupun 

praduga terhadap penilaian orang lain 

sehingga ini mempengaruhi tindakan 

atau kemampuan dirinya sendiri untuk 

dapat melakonkan peran sesuai dengan 

kemampuannya. Hal ini  sesuai dengan 

pendapat Angelis (2000) yang 

menyatakan bahwa kepercayaan diri 

merupakan suatu yang membuat 

seseorang mampu menyalurkan segala 

yang diketahui dan segala yang 

dikerjakan. Kepercayaan diri dapat 

bermuara pada keyakinan bahwa dalam 

diri seseorang memiliki kemampuan 

untuk berhasil menjalankan tugasnya 

berdasarkan pada apakah mereka mampu 

atau tidak melakukan tugas di masa lalu, 

tetapi perlu diketahui ada dua aspek 

kepercayaan diri yaitu yang pertama 

mengenai kompetensi, apakah seseorang 

memiliki keterampilan yang diperlukan 

dan kemampuan untuk menyelesaikan 

tugasnya, sedangkan yang kedua 

mengenai sebuah keyakinan diri apakah 

seseorang tersebut percaya bahwa ia 

memiliki kemampuan untuk 

menyelesaikan tugasnya.  

Kepercayaan diri sebagai atribut 

yang dimiliki oleh individu yang percaya 

akan kemampuan dan pertimbangan 

mereka sendiri. Hakim (2002) 

mendefinisikan bahwa kepercayaan diri 

ialah suatu keyakinan seseorang terhadap 

segala sesuatu aspek kelebihan yang 

dimilikinya dan keyakinan tersebut, 



membuatnya merasa mampu untuk bisa 

mencapai tujuan dalam hidupnya. Proses 

pengembangan kepercayaan diri itu bisa 

dilatih dan dipraktikkan hingga menjadi 

sebuah kebiasaan. Salah satu faktor untuk 

membentuk kepercayaan diri adalah 

dengan penanaman konsep diri yang 

positif pada diri seseorang. Percaya 

terhadap kemampuan yang dimiliki akan 

menimbulkan rasa kepercayaan diri 

terbentuk dan terus berkembang yang 

nantinya menjadi individu yang memiliki 

percaya diri. Dengan kata lain individu 

yang memiliki gambaran tentang dirinya 

secara positif.  

Konsep diri mempunyai peranan 

yang begitu penting untuk membentuk 

rasa percaya diri, khususnya dalam 

meningkatkan rasa percaya diri pada 

seorang anggota teater kampus, karena 

dengan mereka mempunyai cara pandang 

yang positif terhadap kemampuan yang 

dimiliki maka akan membuat diri mereka 

lebih percaya diri rasa cemas atau 

khawatir tidak akan muncul dengan 

kemampuan yang sudah dimilikinya. 

Begitu juga sebaliknya cara pandang 

yang negatif kemampuan yang 

dimilkinya maka akan muncul rasa 

minder, cemas, khawatir pada diri 

tersebut. 

Konsep diri terbentuk karena 

adanya interaksi dengan orang-orang 

sekitarnya. Menurut Ghufron & 

Risnawati (2012) terbentuknya 

kepercayaan diri pada diri seseorang 

diawali dengan perkembangan konsep 

diri yang diperoleh dalam pergaulannya 

dalam suatu kelompok. Pergaulan dalam 

suatu kelompok di sebuah Teater 

Kampus FSD UNM  dapat digunakan 

untuk pengenalan konsep diri, karena 

proses penggarapan teater berkaitan 

dengan teori-teori diri (self) seperti  

proses menjiwai karakter selama 

berteater berupa; bedah naskah, 

pemeranan (casting), meditasi, 

keaktoran, musik, proses kerja kelompok 

(misalnya, melalui musikalisasi puisi dan 

pementasan). Menurut Subadi et al., 

(1986) konsep diri bukanlah faktor yang 

dibawa sejak lahir, melainkan faktor 

yang dipelajari dan terbentuk dari 

pengalaman individu dalam berhubungan 

dengan individu lain.  

Ghufron et al., (2016) 

menyatakan bahwa konsep diri terdiri 

dari tiga aspek yaitu pengetahuan, 

harapan dan penilaian. Ketiga aspek 

inilah yang menjadi landasan peneliti 

nantinya yang akan mempengaruhi 

kepercayaan diri seseorang. Berdasarkan 

penjelasan di atas konsep diri 

mempunyai peranan penting dalam 

kaitannya dengan rasa percaya diri pada 

anggota teater di kampus. Kemampuan 

seseorang untuk dapat memahami dirinya 

dan mengerti dengan kemampuan yang 

dimilikinya dan bagaimana dirinya 

sehingga dapat melatih rasa percaya diri 

dan membuat dirinya lebih merasa 

percaya diri. Juga saat menjalankan peran 

saat berteater, bagaimana para anggota 

teater kampus membangun dan berlatih 

untuk bisa tampil maksimal di depan 

penonton. 

Berdasarkan fenomena di atas 

maka bahwa tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui hubungan konsep diri 

dengan kepercayaan diri pada anggota 

Teater Kampus FSD UNM periode 2021 

yang pernah berteater sebagai pemeran 

METODE 

 Dalam penelitian ini, peneliti 

akan memakai metode penelitian 

kuantitatif, dengan jenis penelitian yang 

deskriptif korelasi yang sifatnya 

menyatakan hubungan antara dua 

variabel atau lebih. Variabel yang ingin 

diketahui adalah apakah ada hubungan 

antara konsep diri (X) dengan 

kepercayaan diri (Y) pada anggota Teater 

Kampus FSD UNM periode 2021 yang 

pernah berteater sebagai pemeran.  

Populasi dalam penelitian ini adalah 

anggota aktif pada anggota Teater 

Kampus FSD UNM periode 2021 yang 

pernah berteater sebagai pemeran dengan 



jumlah populasi yaitu 27 orang. dengan 

teknik penentuan sampel yaitu total 

sampling. Metode pengumpulan data 

yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah dengan menggunakan skala ukur 

Likert menggunakan instrumen 

penelitian berupa kuisioner. Untuk 

melakukan uji hipotesis digunakan 

korelasi product momen milik Pearson 

dengan menggunakan SPSS versi 25 lalu 

untuk menyimpulkan keputusan 

penenelitian ini menggunakan taraf 

signifikansi 0,05 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Untuk mengetahui kevalidan 

angket dalam mengumpulkan data, maka 

dilaukan uji validitas dengan rumus 

korelasi bivariate person dengan alat 

bantu program SPSS. Ringkasan hasil uji 

validitas terdapat masing-masing item 

pada variabel konsep diri dan 

kepercayaan diri tersisa 20 yang dapat 

diajukan ke objek penelitian, sehingga 

dapat digunakan sebagai instrument 

dengan item angket dalam uji validitas 

dikatakan valid  karena r hitung > r tabel 

(0,444).  

Selanjutnya dilakukan uji 

reliabilitas, normalitas dan linearitas. 

Tabel 1. Hasil Uji Reliabilitas 
Variabel r xy r tabel Keterangan 

X 0,948 0,444 Reliabel 

Y 0,953 0,444 Reliabel 

Dari tabel di atas instrumen 

dapat dikatakan reliable jika nilai alpha 

lebih besar dari r tabel (0,444), diketahui 

bahwa skala konsep diri memiliki skor 

0,948, kemudian skala kepercayaan diri 

memiliki skor 0,953. Jadi, dapat 

disimpulkan bahwasanya kedua skala 

alat ukur tersebut reliable. 

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas 

 Unstandardized 

Residual 

N 27 

Mean 0E-7 

Normal 

Parametersa,b 

Std. 

Deviation 
5.44903937 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .098 

Positive .098 

Negative -.070 

Kolmogorov-Smirnov Z .508 

Asymp. Sig. (2-tailed) .959 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 
Uji normalitas dalam penelitian 

ini menggunakan One Sampel 

Kolmogorov-smirnov test dengan nilai 

signifikansi 5 persen atau 0,05 jika nilai 

hasil dari uji signifikansi lebih besar 

maka data tersebut dikatakan 

berdistribusi normal, dan hasil tabel di 

atas menunjukan bahwa pada kolom 

Kolmogorov-smirnov dapat diketahui 

nilai signifikansi Asymp. Sig. (2-tailed) 

lebih besar dari 0,050 yaitu sebesar 

0,959, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa data penelitian berditribusi 

normal. 

 

Tabel 3. Hasil Uji Linearitas 

 
Tabel di atas menunjukkan hasil 

uji linearitas harga diri dengan 

kepercayaan diri. Didapatkan skor 

signifikansi yaitu lebih besar dari 0,05. 

Sehingga dapat dikatakan terdapat 

hubungan yang linier variabel konsep diri 

dengan variabel kepercayaan diri. 

 Selanjutnya dilakukan Analisa 

deskripsi variabel penelitian yang 

bertujuan untuk mengetahui gambaran 

masing-masing variabel penelitian yang 

disajikan dengan statistik deskriptif. 

Tabel 4. Statistik Deskriptif Variabel 

Variabel N Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 

Konsep Diri 27 41 67 58.18 7.947 

Kepercayaan 

Diri 
27 50 77 60.26 7.085 

Valid N 

(listwise) 
27     



Tabel 5. Statistik Hipotetik Variabel 

Penelitian 

Dari tabel 4 dan 5 dapat dilihat 

bahwa skala konsep diri dan kepercayaan 

diri terdiri dari 20 item yang masing-

masing mempunyai rentang skor 1-4. 

Maka skor tertinggi adalah 80 dan skor 

terendahnya adalah 20 dengan mean 

hipotetis sebesar 50. Kemudian setelah 

dilakukan penelitian didapatkan hasil 

skor empirik konsep diri dan 

kepercayaan diri yang masing-masing 

mempunyai skor tertinggi 67 dan 77, skor 

terendah adalah 41 dan 50 dengan mean 

sebesar 58,18 dan 60,26. Berdasarkan 

hasil tersebut didapatkan bahwa mean 

empirik lebih tinggi daripada mean 

hipotetis yang berarti tingkat konsep diri 

dan kepercayaan diri cenderung tinggi.  

 Pada masing-masing aspeknya 

dapat dilihat pada table berkut: 

Tabel 6. Persentase Aspek Variabel 

Konsep Diri 
Aspek Skor Skor 

Variabel 

Persentase 

Pengetahuan 440 1571 28,0% 

Harapan 663 1571 42,2% 

Penilaian 468 1571 29,8% 

Aspek terbesar adalah harapan 

dengan persentase 42,2%. Sedangkan 

aspek sedang adalah penilaian dengan 

persentase 29,8% . Sedangkan aspek 

terkecil adalah pengetahuan dengan 

persentase masing-masing 28,0%. 

 

Tabel 7. Persentase Aspek Variabel 

Kepercayaan Diri 
Aspek Skor  Skor 

Variabel 

Persentase 

Tingkah 

Laku 

620 1567 39,6% 

Emosi 519 1567 33,1% 

Spiritual 428 1567 27,3% 

Aspek terbesar adalah tingkah 

laku dengan persentase 39,6%. 

Sedangkan aspek sedang adalah emosi 

dengan persentase 33,1% . Sedangkan 

aspek terkecil adalah spiritual dengan 

persentase masing-masing 27,3%. 

 Masing-masing variabel dibagi 

menjadi empat jenis kategori, pada 

konsep diri  yaitu sangat positif, positif, 

negatif dan sangat negatif, lalu pada 

kepercayaan diri sangat tinggi, tinggi, 

rendah dan sangat rendah dengan 

pengkategorian nilai sebagai berikut: 

Tabel 8. Kategorisasi Tingkat Konsep 

Diri pada Responden 

Kategori Frekuensi Persentase 

Sangat Positif 5 18, 5% 

Positif 16 59,3% 

Negatif 6 22,2% 

Sangat Negatif 0 0,0% 

Berdasarkan tabel di atas 

didapatkan bahwa 18,5% atau 5 

responden termasuk dalam kategori 

konsep diri sangat positif, kemudian 

sebanyak 59,3% atau 16 responden 

berkonsep diri positif, 22,2% atau 6 

responden berkonsep diri negatif dan 

tidak ada yang berkonsep diri sangat 

negatif. 

 

Tabel 9. Kategorisasi Tingkat 

Kepercayaan Diri pada Responden 

Kategori Frekuensi Persentase 

Sangat Tinggi 5 18, 5% 

Tinggi 20 74,1% 

Rendah 2 7,4% 

Sangat Rendah 0 0,0% 

Berdasarkan tabel di atas 

didapatkan bahwa 18,5% atau 5 

responden termasuk dalam kategori 

kepercayaan diri sangat tinggi, kemudian 

sebanyak 74,1% atau 20 responden 

memiliki kepercayaan diri tinggi, 7,4% 

atau 2 responden memiliki kepercayaan 

diri rendah dan tidak ada yang memiliki 

kepercayaan diri sangat rendah. 

analisis korelasi dalam penelitian 

ini adalah menggunakan korelasi Pearson 

untuk mengetahui sejauh mana hubungan 

antara dua variabel tersebut yaitu konsep 

diri dan kepercayaan diri. Adapun 

perhitungan korelasi Pearson melalui 

program IBM SPSS menunjukan hasil 

sebagai berikut: 

Variabel Minimum Maximum Mean 

Konsep Diri 20 80 50.00 

Kepercayaan 

Diri 
20 80 50.00 



Tabel 10. Hasil Korelasi Person 
  Konsep Diri Kepercayaan 

Diri 

Konsep Diri 

Pearson 
Correlation 

1 .639** 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 27 27 

Kepercayaan 
Diri 

Pearson 

Correlation 
.639** 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 27 27 

Dari hasil analisis Pearson 

melalui program IBM SPSS, diperoleh 

angka koefisien korelasi (r) sebesar 0,639 

dan taraf signifikasi (p) sebesar 0,000. 

Serta memakai uji 2-tailed. Maka dapat 

disimpulkan bahwa konsep diri dan 

kepercayaan diri berkorelasi positif yang 

berarti ada hubungan yang signifikan 

antara harga diri dengan kepercayaan diri 

pada anggota TERKAM FSD UNM 

periode 2021 yang pernah berteater 

sebagai pemeran. Kemudian setelah 

koefisien korelasi diketahui sebesar 

0,639 maka selanjutnya untuk 

mengetahui seberapa besar pengaruh 

variabel X terhadap variabel Y dengan 

menggunakan determinan r2 yang 

dinyatakan dalam bentuk persentase, 

maka diketahui hasilnya sebagai berikut: 

KD = (0,639)2 x 100%  

= 0,408321 x 100%  

= 40,8321% (dibulatkan 41%)  

Dari perhitungan di atas juga 

dapat disimpulkan bahwasanya ada 

pengaruh variabel X terhadap variabel Y 

atau sebaliknya sebesar 41% dan sisanya 

dipengaruhi oleh faktor lain. 

konsep diri sendiri merupakan 

penilaian individu terhadap dirinya 

sendiri baik itu dengan penilaian diri 

yang positif ataupun negatif. Seorang 

individu yang memiliki konsep diri tinggi 

maka akan cenderung dapat dengan 

mudah berkembang, dan percaya akan 

kemampuan dirinya sendiri. Akan tetapi, 

individu yang memiliki konsep diri 

rendah biasanya akan cenderung pesimis 

untuk menggapai sesuatu dan kurang 

percaya diri.  

Aspek pada konsep diri yang 

paling dominan adalah harapan Hal ini 

menunjukkan bahwa tingkat konsep diri 

yang dimiliki seseorang itu sangat 

dipengaruhi oleh penilaian tentang akan 

jadi apa dirinya di masa yang akan 

datang. Maksudnya adalah seseorang 

yang memiliki konsep diri yang tinggi 

atau minimal bisa dikatakan memiliki 

konsep diri yang baik, maka ia haruslah 

memiliki idealitas yang positif akan 

dirinya dan juga semangat dalam 

mencapai keinginannya, serta 

kemampuan mengatur dan manajemen 

diri sendiri dan orang lain dengan baik. 

Meski begitu, pengetahuan dan penilaian 

diri sendiri juga diperlukan dalam upaya 

membangun konsep diri yang positif.  

Banyak sekali faktor yang 

mempengaruhi tingkat positif negatifnya 

konsep diri seorang individu, menurut 

Yulius (2010) mengemukakan 

setidaknya ada 4 faktor yang 

mempengaruhi perkembangan konsep 

diri, yaitu (1) Peranan citra fisik,. 

Seseorang akan berusaha untuk mencapai 

standar di mana ia dapat dikatakan 

mempunyai keadaan fisik ideal agar 

mendapat tanggapan positif dari orang 

lain. (2) Peranan jenis kelamin, masih 

banyak masyarakat yang menganggap 

peranan perempuan hanya sebatas urusan 

keluarga. Hal ini menyebabkan 

perempuan masih menemui kendala 

dalam mengembangkan diri sesuai 

dengan potensi yang dimiliki. Sementara 

di sisi lain, laki-laki mempunyai 

kesempatan yang lebih besar untuk 

mengembangkan potensi yang dimiliki. 

(3) Peranan perilaku orang tua, Salah satu 

hal yang terkait dengan peranan orang tua 

dalam pembentukan konsep diri anak 

adalah cara orang tua dalam memenuhi 

kebutuhan fisik dan psikologis anak. (4) 

Peranan faktor sosial, seseorang saat 

berinteraksi dengan orang lain dan 

lingkungan serta status sosial seseorang 

menjadi landasan bagi orang lain dalam 

memandang orang tersebut. 

Dalam hal ini tingkat konsep diri 

yang dimiliki anggota Teater Kampus 

FSD UNM bisa dikatakan baik atau 

positif dikarenakan peranan faktor sosial 



dalam organisasi ini cenderung kepada 

segala sesuatu yang melatih tingkat 

konsep diri seorang individu. Seperti 

organisasinya mempunyai prinsip dan 

arah yang jelas, anggotanya yang 

mempunyai keyakinan untuk bisa terus 

mencapai prestasi yang tinggi dan saling 

memberi motivasi, serta perhatian antar 

anggota baik yang berpengalaman 

ataupun yang masih minim pengalaman 

berteater yang terakomodir dengan baik. 

Dari hal inilah nilai-nilai dari budaya 

Teater Kampus FSD UNM baik secara 

disadari atau tidak, telah terinternalisasi 

mempengaruhi tingkat konsep diri 

masing-masing anggotanya berdasar 

pada 3 aspek yang telah dijelaskan, yakni 

pengetahuan, harapan dan penilaian 

Semakin tinggi konsep diri maka 

akan semakin tinggi pula kepercayaan 

diri yang dimiliki individu, begitu pula 

sebaliknya dan berlaku timbal baik. 

Aspek yang paling dominan dalam 

membentuk tingkat kepercayaan diri 

anggota Teater Kampus FSD UNM 

adalah aspek tingkah laku, dapat 

dikatakan bahwasanya untuk 

memperoleh tingkat kepercayaan diri 

yang baik itu diperlukan keyakinan untuk 

mengerjakan sesuatu dan 

menyelesaikannya dengan baik yang ada 

pada diri sendiri, percaya, dan optimis 

dengan rasa penuh semangat yang baik 

dari dalam maupun luar diri sendiri, 

khususnya ketika berproses teater pada 

organisasi atau lingkungan sekitar yang 

berdinamika. Tidak hanya itu, 

kemampuan untuk meyakinkan diri 

untuk mampu mengendalikan perasaan 

atau emosi juga menjadi hal yang patut 

diperhatikan dalam proses 

pembentukkan kepercayaan diri, 

kemudian kondisi spiritual menjadi 

pendukung untuk memudahkan setiap 

proses pembentukkan kepercayaan diri 

tersebut sesuai dengan kondisi tingkat 

spiritual masing-masing individu.  

Tingkat kepercayaan diri 

individu itu dipengaruhi oleh beragam 

faktor, menurut Lauster (dalam Hakim, 

2002) menjelaskan bahwa ada 3 faktor 

utama yang mempengaruhi kepercayaan 

diri individu, antara lain: (1) Kemampuan 

Pribadi, yaitu suatu kemampuan yang 

berasal dari internal diri sendiri yang 

mendorong seseorang untuk 

mengembangkan diri tanpa memiliki 

kecemasan berlebih dalam setiap 

tindakan yang dilakukannya, (2) 

Interaksi sosial, yaitu bagaimana 

individu dapat menyesuaikan diri dengan 

lingkungannya, bertoleransi dan 

menghargai orang lain. dan (3) Konsep 

Diri, yaitu pandangan individu terhadap 

dirinya sendiri apakah secara positif atau 

negatif. Hal ini juga yang patut mendapat 

perhatian khusus apabila seorang 

individu ingin memiliki kepercayaan diri 

yang tinggi.  

Teater Kampus FSD UNM 

sendiri telah memberikan pelatihan pada 

setiap anggota yang tergabung dalam 

rangka meningkatkan kemampuan 

pemeranan dalam berteater sekaligus rasa 

percaya diri yang dimiliki masing-

masing individu. Hal ini diketahui 

dengan pola latihan yang terstruktur 

berdasar pada pedoman kaderisasi yang 

terdapat pada AD/ART yang memang 

termuat di dalamnya. Sehingga selain 

mahir dan berani menjalankan peran di 

atas panggung, para anggota disiapkan 

agar mampu mengimplementasikan 

nilai-nilai keberanian, etika dan moral di 

dalam aktivitas keseharian dengan 

kepercayaan diri yang baik yang telah 

dilatih selama berada dalam organisasi. 

Sejalur dengan hasil penelitian 

ini, maka bisa diambil kesimpulan 

bahwasanya peran konsep diri sangatlah 

penting dalam memberikan pengaruh 

terhadap kepercayaan diri anggota Teater 

Kampus FSD UNM. Seperti yang 

diungkap oleh Pujijogjanti (dalam 

Ghufron&Risnawati, 2016) individu 

yang memiliki konsep diri mampu 

berperan dalam mempertahankan 

keselarasan batin, menentukan sikap 

terbaik dan mendapatkan penghargaan 

yang tinggi pada bidangnya dalam hal ini 



adalah tampil sebagai pemeran teater. 

Maka, sebagai hasil dari adanya 

keberanian untuk belajar dan tampil 

dengan kompeten itulah tingkat 

kepercayaan diri pada diri seorang 

individu juga akan semakin meningkat 

berbanding lurus dengan tingkat konsep 

diri yang dimiliki seorang individu yang 

telah ia bentuk selama berada dalam 

Teater Kampus FSD UNM. 

SIMPULAN DAN SARAN 

 Berdasarkan hasil penelitian dan 

analisis yang telah dilakukan tentang 

hubungan konsep diri dengan 

kepercayaan diri pada anggota Teater 

Kampus FSD UNM yang pernah 

berteater sebagai pemeran maka dapat 

disimpulkan bahwa terdapat hubungan 

yang positif dan signifikan antara konsep 

diri dengan kepercayaan diri sebesar 41% 

dan sisanya dipengaruhi faktor lain.  

 Diharapkan kepada pegiat teater 

agar senantiasa bersemangat ketika 

berlatih dan berusaha semaksimal 

mungkin untuk mengimplementasikan 

nilai-nilai dari setiap pementasan teater 

dalam kehidupan sehari-hari, sehingga 

kegiatan berteater ini dapat memberikan 

manfaat lebih di semua lini kehidupan. 

Tentu apabila hal ini konsisten dilakukan, 

maka bukan tidak mungkin konsep diri 

dan kepercayaan diri akan terus 

meningkat. Bagi senior atau yang sudah 

berpengalaman pada organisasi ini 

diharapkan dengan adanya penelitian ini 

yang menghubungkan kegiatan berteater 

sebagai pemeran dengan pembentukan 

konsep diri dan kepercayaan diri, dapat 

menjadi sebuah inspirasi untuk 

memperbaiki atau mengembangkan 

sistem kurikulum pelatihan pemeranan 

berteater dengan baik 

Diharapkan juga bagi peneliti 

selanjutnya untuk melakukan penelitian 

dengan metode eksperimental, dan 

dilakukan wawancara mendalam 

terhadap subjek penelitian guna 

mendapatkan data yang lebih akurat 

sesuai dengan keadaan di lapangan. 

Penelitian selanjutnya juga bisa 

berkonsultasi dengan para ahli atau 

praktiksi dibidangnya yang lebih 

memahami lapangan atau ruang lingkup 

penelitian secara komprehensif. 
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