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ABSTRAKSI 

 

Kepercayaan diri merupakan keyakinan atas kemampuan diri sendiri 

sehingga orang yang bersangkutan tidak terlalu cemas dalam tindakantindakannya 

dan yakin terhadap segala aspek kelebihan yang dimilikinya dan 

keyakinannya tersebut membuatnya merasa mampu untuk bisa mencapai berbagai 

tujuan dalam hidupnya. Kepercayaan diri terbentuk melalui proses interaksi 

individu dengan lingkungannya. Pertama kali individu akan berinteraksi dengan 

lingkungan keluarganya, sehingga dapat dikatakan bahwa keluarga merupakan 

ajang pertama dalam pembentukan kepercayaan diri anak. Keluarga yang cerai 

yang memiliki struktur tidak lengkap dan interaksi yang tidak harmonis, 

sebaliknya keluarga yang utuh yang memiliki struktur keluarga yang lengkap dan 

interaksi yang harmonis. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui perbedaan 

kepercayaan diri antara mahasiswa yang berasal dari keluarga cerai dan keluarga 

utuh. 

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 08 September 2009 sampai 14 

September 2009, dengan menggunakan insidental sampling. Jumlah sampel 72 

mahasiswa, 36 mahasiswa berasal dari keluarga cerai dan 36 mahasiswa dari 

keluarga utuh. Analisa data menggunakan Uji T-test untuk melihat uji beda antara 

dua kelompok. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada perbedaan yang sangat 

signifikan ini ditunjukkan dengan nilai (t = 2.938; p= 0.005) antara kepercayaan 

diri mahasiswa yang berasal dari keluarga cerai memiliki kepercayaan diri lebih 

rendah dengan nilai rerata (92.19) dan mahasiswa yang berasal dari keluarga utuh 

dengan rerata (98.42). Dimana mahasiswa yang berasal dari keluarga cerai 

kepercayaan dirinya rendah Sedangkan mahasiswa yang berasal dari keluarga 

utuh kepercayaan dirinya tinggi. 

 

ABSTRAC 

Self confidence represent conviction to self capability so that he doesn’t 

worry about his actions ang beliave to all excess aspect owned and that conviction 

makes him feel can reach every purpose in his life. Self confidence is formed 

through individual interaction process with his environment, so that it can be said 

that family is the first step for individual to form the children self confident. The 

divorce family has uncompleted family structure and unharmonious interaction, 

otherwise complete family has complete family structure and harmonious 

interaction. The objective of this research is to find out diffrence of self 

confidence between student come from divorce family and complete family. 



This research was conducted on September 8th to 14th 2009, using 

incidental samping. Amount of sample 72 students, 36 students come from 

divorce family and 36 students from complete family. Data analysis used T test to 

find out diffrence test between two groups. 

The research result indicated that there was significant difference showed 

by value (t = 2.938; p= 0.005) between self confidence of student comes from 

divorce family that has lower self confidence by value (92.19) and student comes 

from complete family by value (98.42). the student comes from divorce family 

has low self confidence. Whereas students come from complete family has high 

self confident.  

 


