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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kepercayaan diri

1. Pengertian kepercayaan diri

Kepercayaan diri adalah salah satu aspek kepribadian yang penting dalam

kehidupan manusia. Secara umum istilah kepercayaan diri seringkali dikaitkan

dengan kemampuan individu untuk melakukan tindakan yang bukan hanya

membawa resiko fisik, melainkan juga resiko psikologi.

Kepercayaan diri adalah individu yang mempraktekkan dalam kehidupan

sehari-hari , berani menyatakan keinginannya maupun pendapatnya baik kepada

dosen, teman, ataupun orang tuanya. Terbentuknya rasa kepercayaan diri pada

seseorang individu menyebabkan individu tersebut lebih kreatif, berani

menempuh resiko dan berani bereksperimen yang mana pada akhirnya dapat

menghasilkan suatu kecakapan (Hartono dalam Nur’asyah :2005).

Hakim (2002) kepercayaan diri sebagai suatu keyakinan seseorang

terhadap segala aspek kelebihan yang dimilikinya dan keyakinan tersebut

membuatnya merasa mampu untuk bisa mencapai berbagai tujuan didalam

hidupnya.

Sementara itu, (Lauster dalam Nur’asyah : 2005) menyatakan bahwa

percaya diri merupakan suatu sikap atau perasaan yakin atas kemampuan diri

sendiri sehingga orang yang bersangkutan tidak terlalu cemas dalam tindakan-

tindakannya, dapat merasa bebas untuk melakukan hal-hal yang disukainya dan

bertanggung jawab atas perbuatannya, hangat dan sopan dalam berinteraksi
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dengan orang lain, dapat menerima dan menghargai orang lain, memiliki

dorongan untuk berprestasi serta dapat mengenal kelebihan dan kekurangannya.

Kepercayaan diri adalah keyakinan seperti yang dibutuhkan untuk

mengakibatkan hasil yang diharapkan (Bandura dalam Nur’asyah : 2005).

Kepercayaan diri merupakan orang yang mampu bekerja secara efektif

bertanggung jawab serta merencanakan masa depan. Jadi orang yang mempunyai

kepercayaan diri yang tinggi biasanya bebas mengarahkan pilihannya dengan

tenaganya dan melibatkan berbagai alternatif pemikiran yaitu: aktif mendekati

tujuan, dapat membedakan antara pengetahuan dan perasaan serta member

keputusan yang dipengaruhi inteleknya, mampu secara independen menganalisis

dan mengontrol pikirannya dalam hubungannya yang tepat.

Percaya diri merupakan suatu keyakinan terhadap diri sendiri untuk

mencapai prestasi yang lebih baik (Kartini-Kartono dalam Florentina 2008).

Selain itu, kepercayaan diri adalah sesuatu yang harus mampu menyalurkan segala

yang diketahui dan segala hal yang dikerjakan (Barbara dalam Florentina, 2008).

Jadi dapat disimpulkan kepercayaan diri adalah adalah suatu sikap atau

perasaan yakin atas kemampuan diri terhadap segala aspek kelebihan yang

dimilikinya dan mampu bekerja secara efektif serta mampu menyalurkan segala

yang diketahui dan merencanakan masa depan untuk mencapai prestasi yang lebih

baik untuk mengakibatkan hasil yang diharapkan.

2. Faktor-Faktor yang mempengaruhi kepercayaan diri

Kepercayaan diri dipengaruhi oleh beberapa faktor. Berikut ini adalah

faktor-faktor  tersebut  (Nur Ghufron & Rini Risnawita : 2012) yaitu :
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a. Konsep Diri

Menurut Anthony (1992) terbentuknya kepercayaan diri pada diri seseorang

diawali dengan perkembangan konsep diri yang diperoleh dalam

pergaulannya dalam suatu kelompok. Hasil interaksi yang terjadi akan

menghasilkan konsep diri. Dalam hal ini konsep diri merupakan salah satu

faktor kepercayaan diri yang terbentuk oleh keaktifan mahasiswa dalam

mengikuti organisasi kampus.

b. Harga Diri

Konsep diri yang positif akan membentuk harga diri yang positif pula. Harga

diri adalah penilaian yang dilakukan terhadap diri sendiri. Santoso

berpendapat bahwa tingkat harga diri seseorang akan memengaruhi tingkat

kepercayaan diri seseorang. Dalam hal ini harga diri merupakan faktor kedua

dalam kepercayaan diri yang terbentuk oleh keaktifan mahasiswa dalam

mengikuti organisasi kampus. Hal ini sesuai dengan teori Djon (Leny dan

Tomy : 2006).

c. Pengalaman

Pengalaman dapat menjadi faktor munculnya rasa percaya diri. Sebaliknya,

pengalaman juga dapat menjadi faktor menurunnya rasa percaya diri

seseorang. Anthony (1992) mengemukakan bahwa pengalaman masa lalu

adalah hal terpenting untuk mengembangkan kepribadian sehat.

d. Pendidikan

Tingkat pendidikan seseorang akan berpengaruh terhadap tingkat

kepercayaan diri seseorang. Tingkat pendidikan yang rendah akan
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menjadikan orang tersebut tergantung dan berada dibawah kekuasaan orang

lain yang lebih pandai darinya. Sebaliknya orang yang mempunyai

pendidikan tinggi akan memiliki tingkat kepercayaan diri yang lebih

dibandingkan yang berpendidikan rendah.

3. Jenis-jenis kepercayaan diri

Menurut Lindenfield dalam Nur’asyah (2005) mengemukakan bahwa

kepercayaan diri dibagi menjadi dua jenis yang berbeda yaitu kepercayaan diri

lahir dan kepercayaan diri batin, namun keduanya saling mendukung satu sama

lain.

1) Kepercayaan diri lahir adalah keyakinan pada diri sendiri yang

diwujudkan dalam bentuk perilaku agar dapat dipahami oleh lingkungan

sosial. Kepercayaan ini terdiri dari :

a) Mampu berkomunikasi

b) Mampu menampilkan diri

c) Dapat mengendalikan emosi

d) Memiliki ketegasan

2) Kepercayaan diri batin adalah kepercayaan diri yang memberikan

perasaan dan anggapan bahwa individu dalam keadaan baik. Kepercayaan

ini terdiri dari :

a) Cinta diri

b) Pemahaman diri

c) Memiliki tujuan yang jelas

d) Berfikir positif
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4. Ciri-ciri kepercayaan diri

Penerapan tentang kepercayaan diri difungsikan sebagai indikasi untuk

membedakan tingkat atau keadaan kepercayaan diri seorang atau apakah sesorang

tersebut memiliki atau tidak kepercayaan diri. Menurut aziz (dalam Nur’asyah

2005) orang yang kurang mempunyai percaya diri mempunyai ciri-ciri sebagai

berikut:

a. Merasa tidak aman adanya rasa takut, tidak bebas.

b. Ragu-ragu, lidah terasa terkunci dihadapan orang banyak murung, pemalu,

kurang berani.

c. Membuang-membuang waktu dalam mengambil keputusan.

d. Ada perasaan rendah diri pengecut.

e. Kurang cerdas, cenderung untuk menyalahkan suasana luar sebagai

penyebab masalah yang dihadapinya.

Menurut Jacinta Rini (2002 ) beberapa ciri atau karakteristik individu yang

kurang percaya diri, diantaranya adalah:

a. Berusaha menunjukkan sikap konformis, semata-mata demi

mendapatkan pengakuan dan penerimaan kelompok

b. Menyimpan rasa takut/kekhawatiran terhadap penolakan

c. Sulit menerima realita diri (terlebih menerima kekurangan dir) dan

memandang rendah kemampuan diri sendiri – namun di lain pihak

memasang harapan yang tidak realistik terhadap diri sendiri

d. Pesimis, mudah menilai segala sesuatu dari sisi negatif
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e. Takut gagal, sehingga menghindari segala resiko dan tidak berani

memasang target untuk berhasil

f. Cenderung menolak pujian yang ditujukan secara tulus (karena

undervalue diri sendiri)

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

menilai dirinya tidak mampu

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

sangattergantung pada keadaan dan pengakuan/penerimaan serta

bantuan orang lain)

Elizabeth (dalam Nur’asyah : 2005) mengemukakan bahwa ciri-ciri

individu yang memiliki kepercayaan diri adalah:

a. Kepercayaan atas kemampuannya untuk menghadapi hidupnya.

b. Menganggap dirinya sederajat dengan orang lain.

c. Tidak menganggap dirinya sebagai orang hebat atau abnormal dan tidak

mengharapkan bahwa orang lain mengucilkannya.

d. Tidak malu-malu kucing atau serba takut dicela orang lain.

e. Mempertanggung jawabkan kepercayaan.

f. Mengikiti standar pola hidupnya sendiri dan tidak ikut-ikutan.

g. Menerima pujian atau celaan secara objektif.

h. Tidak menganiaya sendiri dengan kekangan-kekangan yang berlebihan

atau tidak memanfaatkan sifat-sifat yang luar biasa

i. Menyatakan perasaannya dengan wajar.
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Nur Ghufron & Rini Risnawita (2012) juga menambahkan bahwa ciri-ciri

orang yang memiliki kepercayaan diri yang positif adalah:

a. Keyakinan kemampuan diri, yakni sikap positif seseorang tentang dirinya.

Ia mampu secara sungguh-sungguh akan apa yang dilakukannya.

b. Optimis, yakni sikap positif yang dimiliki seseorang yang selalu

berpandangan baik dalam menghadapi segala hal tentang diri dan

kemampuannya.

c. Objektif, yakni orang yang memandang permasalahan atau sesuatu sesuai

dengan kebenaran yang semestinya, bukan menurut kebenaran pribadi atau

menurut dirinya sendiri.

d. Bertanggung jawab, yakni kesediaan orang untuk menanggung segala

sesuatu yang telah menjadi konsukuensinya.

e. Rasionalis dan realistis, yakni analisis terhadap suatu masalah, sesuatu hal,

dan suatu kejadian dengan menggunakan pemikiran yang dapat diterima

oleh akal dan sesuai dengan kenyataan.

Kemudian menurut Thursan Hakim (2005) ciri-ciri kepercayaan diri antara

lain :

a. Selalu bersikap tenang dalam mengerjakan sesuatu.

b. Mempunyai potensi dan kemampuan yang memadai.

c. Mampu menetralisasi ketegaran yang mantap dalam berbagai situasi.

d. Mampu menyesuaikan diri dan berkomunikasi dalam berbagai situasi.

e. Memiliki kecerdasan yang cukup.

f. Memiliki kondisi mental dan fisik yang cukup menunjang penampilan.
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g. Memiliki tingkat pendidikan formal yang cukup

h. Memiliki kemampuan bersosialisasi.

i. Memiliki latar belakang pendidikan keluarga yang baik.

j. Memiliki pengalaman hidup yang menempa mentalnya.

k. Memiliki keahlian dan keterampilan dalam bahasa asing.

Ciri-ciri perilaku yang mencerminkan percaya diri menurut Hartono

(dalam Nur’asyah : 2005) adalah :

a. Berani menyatakan pendapat.

b. Selalu optimis dalam mengerjakan suatu pekerjaan.

c. Bersifat kreatif dan dinamis.

d. Memiliki harga diri yang positif.

e. Memandang segala sesuatu secara positif.

f. Menghargai keberadaan orang lain.

g. Tenang menghadapi segala permasalahan yang dihadapinya.

5. Proses Pembentukan Rasa Percaya Diri

Rasa percaya diri pada seseorang itu, tidak muncul begitu saja. Tetapi, ada

proses tertentu di dalam pribadi seseorang sehingga terjadilah pembentukkan rasa

percaya diri.

Secara garis besar, terbentuknya rasa percaya diri yang kuat terjadi melalui

proses sebagai berikut (Thursan Hakim : 2005)

a. Terbentuknya kepribadian yang baik sesuai dengan proses perkembangan

yang melahirkan kelebihan-kelebihan tertentu.
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b. Pemahaman seseorang terhadap kelebihan-kelebihan yang dimilikinya dan

melahirkan keyakinan kuat untuk bias berbuat segala sesuatu dengan

memanfaatkan kelebihan-kelebihannya.

c. Pemahaman dan reaksi positif seseorang terhadap kelemahan-kelemahan

yang dimilikinya agar tidak menimbulkan rasa rendah diri atau rasa sulit

menyesuaikan diri.

d. Pengalaman di dalam menjalani berbagai aspek kehidupan dengan

menggunakan segala kelebihan yang ada pada dirinya.

B. Keaktifan berorganisasi

1. Pengertian organisasi kemahasiswaan

Mahasiswa mendirikan organisasi disebabkan beberapa tujuan tertentu,

dimana tujuan itu hanya dapat dicapai melalui tindakan yang dilaksanakan secara

bersama-sama dan persetujuan bersama baik itu tujuannya untuk laba, pemberian

tindakan, agama, pemeliharaan kesehatan, prestasi olahraga, pembangunan dan

lain-lain (Setiawan dalam Wahyu & Dedi :2008).

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (1998),

kegiatan organisasi kemahasiswaan di Perguruan Tinggi meliputi kegiatan

kurikuler dan kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan kurikuler adalah kegiatan

akademik yang meliputi kuliah, pertemuan kelompok kecil (seminar, diskusi,

responsi), bimbingan penelitian, praktikum, tugas mandiri, belajar mandiri,

penelitian, dan pengabdian pada masyarakat (kuliah kerja nyata, kuliah kerja

lapangan dan sebagainya). Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan
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kemahasiswaan yang meliputi: penalaran dan keilmuan, minat dan kegemaran,

upaya perbaikan kesejahteraan mahasiswa dan bakti sosial bagi masyarakat.

Menurut peraturan pemerintah Republik Indonesia No.60 Tahun 1999 ,

organisasi kemahasiswaan adalah suatu wadah yang dibentuk untuk melaksanakan

peningkatan kepemimpinan , penalaran , minat , kegemaran dan kesejahteraan

mahasiswa dalam kehidupan kemahasiswaan di perguruan tinggi. Organisasi

kemahasiswaan intra perguruan tinggi juga dipahami sebagai wahana dan sarana

pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan dan peningkatan

kecendikiawanan serta integritas kepribadian untuk mencapai tujuan pendidikan

tinggi (Surat keputusan Mendikbud No.155/U/1998, Pasal 1 ayat 1).

Didasarkan pada keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik

Indonesia Nomor: 155/U/1998, lembaga atau organisasi kemahasiswaan

sebagaimana dimaksud : di tingkat universitas terdiri dari Senat Mahasiswa

Perguruan Tinggi (SMPT) dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) , sedangkan

ditingkat fakultas terdiri dari Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas ( BPMF) ,

Senat Mahasiswa Fakultas ( SMF) dan Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ).

Kegiatan organisasi kemahasiswaan memiliki struktur, mekanisme, fungsi,

prosedur, program kerja, dan elemen lainnya (Leny dan Tomy: 2006) sehingga

jelas bahwa mahasiswa yang menjabat sebagai pengurus kegiatan organisasi

kemahasiswaan harus dapat bekerja sama dengan orang lain baik teman satu

organisasi atau teman lain organisasi, dosen, dan orang lain yang berkepentingan

di dalam organisasi kemahasiswaan. Dalam berinteraksi dengan orang lain pasti

akan ada banyak perbedaan baik sifat maupun pendapat.
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Organisasi kemahasiswaan merupakan wadah  yang diharapkan mampu

menampung seluruh kegiatan kemahasiswaan dan juga merupakan sarana untuk

meningkatkan kemampuan berpikir atau bernalar secara teratur di luar perkuliahan

formal, kemampuan berorganisasi, dan menumbuhkan kepemimpinan.

Dibentuknya organisasi atau lembaga kemahasiswaan ini bertujuan untuk

membantu mahasiswa mewujudkan kekuatan penalaran yang secara potensial

dimilikinya, kelak apabila mahasiswa menerjunkan diri ke masyarakat setelah ia

menyelesaikan studinya di perguruan tinggi (Joesoef dalam Leny dan Tomy,

2006).

Berdasarkan beberapa pengertian yang telah dikemukakan diatas, dapat

disimpulkan bahwa organisasi kemahasiswaan adalah wadah  yang diharapkan

mampu menampung seluruh kegiatan kemahasiswaan yang di dalamnya

dilengkapi dengan perangkat teknis yang jelas dan terencana seperti struktur,

mekanisme, fungsi, prosedur, program kerja, dan elemen lainnya yang berfungsi

mengarahkan seluruh potensi yang ada dalam organisasi tersebut pada tujuan atau

cita-cita akhir yang ingin dicapainya yang meliputi kegiatan kurikuler dan

kegiatan ekstrakurikuler serta memiliki struktur, mekanisme, fungsi, prosedur,

program kerja, dan elemen lainnya yang berfungsi mengarahkan seluruh potensi

yanga ada dalam organisasi tersebut pada tujuan atau cita-cita akhir yang ingin

dicapainya.

2. Pengertian keaktifan berorganisasi

Sumadi Suryabrata (2001) mengemukakan aktivitas  adalah banyak

sedikitnya orang mengemukakan diri, menjelmakan perasaan, dan pikirannya
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dalam tindakan yang spontan. Jadi aktivitas tindakan yang dilakukan seseorang

secara spontan melalui kegiatan dengan mencurahkan segala potensi yang ada

dalam diri. Aktivitas ini dilakukan agar seseorang dapat mengembangkan

kemampuan yang dimiliki. Melalui aktivitas ini seseorang dapat meraih cita-cita

yang diinginkan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa orang yang

mempunyai aktivitas yang banyak maka ia semakin dekat dengan tujuan yang

ingin dicapai. Sebaliknya apabila seseorang tidak mempunyai aktivitas yang maka

ia akan cenderung diam dan tidak melakukan perubahan pada dirinya. Orang yang

seperti ini adalah orang-orang yang tidak mau mengaktualisasikan dirinya dan

biasanya tujuan yang diinginkan tidak akan pernah tercapai.

Mengutip pernyataan Ahmaini (2010) Mahasiswa yang aktif dalam

organisasi merupakan sekelompok mahasiswa yang bergabung dalam sebuah

organisasi serta memiliki orientasi yang keluar dari diri mereka sendiri. Kelompok

mahasiswa aktivis ini biasanya banyak menghabiskan waktunya untuk mengikuti

kegiatan di organisasi kemahasiswaan. Mereka yang pada umumnya mencari

kegiatan yang dapat menyalurkan bakat dan potensinya untuk mencapai

kehidupan yang lebih bermakna tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga

untuk orang lain yang diaplikasikan ke dunia nyata.

Mahasiswa yang aktif dalam organisasi kemahasiswaan adalah mahasiswa

yang cenderung senang melibatkan diri dalam pelaksanaan berbagai acara maupun

kegiatan yang diadakan oleh organisasi kemahasiswaan tempatnya bergabung ,

misalnya dengan cara menjadi panitia maupun pengurus organisasi. Dalam

menjalankan tugasnya sebagai panitia maupun pengurus organisasi , mahasiswa
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seringkali dihadapkan pada situasi kerja sama dengan orang lain (Priambodo

dalam Leny dan Tomy : 2006)

Selain itu, tujuan mahasiswa aktif dalam organisasi adalah untuk

memperoleh eksistensi dan aktualisasi di dalam lingkungan dimana mereka

berada. Eksistensi ini terkait dengan keinginan dan ego yang ada dalam diri

mahasiswa untuk lebih dikenal oleh mahasiswa-mahasiswa lainnya. Bahkan,

lingkup tersebut sampai pada keinginan untuk lebih dikenal oleh para dosen

dilingkungan fakultas atau program studinya. Eksistensi ini menjadi bagian yang

tak terpisahkan ketika mahasiswa ikut serta dalam suatu organisasi (Sentosa

dalam Ahmaini 2010:35). Melalui organisasi mahasiswa percaya bahwa potensi

tersebut dapat diolah dan dikembangkan secara kreatif sehingga memberikan

kelebihan tersendiri bagi mahasiswa. Kelebihan yang tidak atau belum tentu

dimiliki oleh mahasiswa lainnya yang tidak aktif dalam organisasi (Sentosa dalam

Ahmaini 2010:35).

3. Ciri-ciri keaktifan organisasi mahasiswa

Menurut (Priambodo (2000) & Sarwono (1978) dalam leny & tommy :

2006) terdapat beberapa ciri yang melekat dalam diri mahasiswa yang aktif dalam

organisasi kemahasiswaan yaitu :

a. Senang menghabiskan waktu dengan berbagai kegiatan kemahasiswaan.

Mahasiswa yang aktif dalam organisasi kemahasiswaan hampir selalu

ingin terlibat dalam kepengurusan harian maupun kepanitiaan berbagai

kegiatan dan acara yang diadakan organisasinya dan mereka bersedia
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untuk terlibat aktif mendorong pelaksanaan berbagai kegiatan dalam

organisasi tempatnya bergabung.

b. Cenderung sering duduk –duduk dan berbincang diruangan atau kantor

organisasi kemahasiswaan yang diikuti. Mahasiswa-mahasiswa yang aktif

dalam organisasi kemahasiswaan cenderung lebih banyak meluangkan

waktunya untuk berkumpul diruangan atau kantor organisasi sambil

duduk-duduk dan berbincang-bincang dengan sesame anggota organisasi

lainnya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan organisasi yang diikuti

maupun isu-isu yang beredar dilingkungan luar atau masyarakat.

c. Mahasiswa yang aktif dalam organisasi kemahasiswaan, khususnya yang

memegang jabatan sebagai pemimpin cenderung mempunyai wawasan

yang luas tentang perkembangan dunia luar maupun tentang hal-hal yang

terjadi di seputar kampus. Disamping memiliki wawasan yang luas,

mahasiswa yang aktif dalam organisasi kemahasiswaan  juga cenderung

memandang segala sesuatu secara kritis. Mereka cendrung lebih peka dan

lebih kritis terhadap perkembangan kejadian-kejadian dilingkungan luar,

misalnya perkembangan keadaan politik didalam maupun luar negeri.

d. Mahasiswa yang aktif dalam organisasi kemahasiswaan juga cenderung

memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dan menyampaikan pendapat

secara efektif , serta memiliki keberanian yang lebih untuk berprakarsa dan

mengambil resiko dalam bertindak.

Pada penelitian ini, peneliti meniliti sesuai dengan ciri-ciri yang

dikemukakan oleh Priambodo (2000) & Sarwono (1978) yang mencakup :
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a. Mengisi waktu luang dengan mengikuti kegiatan organisasi di lingkungan

kampus.

b. Sering duduk –duduk dan berbincang diruangan atau kantor organisasi

kemahasiswaan yang diikuti.

c. Mempunyai wawasan yang luas tentang perkembangan dunia luar maupun

tentang informasi terbaru yang terjadi di seputar kampus.

d. Mampu menyampaikan ide , pikiran , serta mampu mengemukakan

pendapat.

4. BEM (Badan eksekutif mahasiswa) tingkat fakultas di UIN Suska

Riau.

Badan eksekutif mahasiswa fakultas yang selanjutnya disebut BEM-F adalah

organisasi kemahasiswaan tertinggi di tingkat Fakultas UIN Suska Riau yang

berfungsi sebagai eksekutif (Puok : 2013)

a. Struktur Kepengurusan

1. BEM Fakultas UIN SUSKA RIAU  terdiri dari :

a. Gubernur mahasiswa

b. Wakil Gubernur Mahasiswa

c. Sekretaris

d. Bendahara

e. Kepala-kepala departemen

f. Anggota-anggota yang berada di bawah Departemen sesuai dengan

kebutuhan.



27

BEMF adalah organisasi kemahasiswaan yang berkedudukan ditingkat

fakultas yang merupakan kelengkapan non struktural fakultas dan memiliki tugas

(Puok:2013) sebagai berikut :

a. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan ko-kurikuler dan

ekstrakurikuler terutama yang bersifat penalaran atau kelimuan dan

kepemimpinan sesuai dengan garis besar haluan kegiatan (GBHK) yang

telah ditentukan oleh rekomendasi kongres mahasiswa fakultas.

b. Melaksanakan program kegiatan yang telah disepakati dalam sidang pleno

BLMF (Badan Legislatif Mahasiswa Fakultas).

c. Memberikan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan kegiatan dan

penggunaan anggaran belanja tahunan kepada kongres mahasiswa pada

akhir masa baktinya dalam sidang pengurus lengkap atau apabila sewaktu-

waktu diminta.

Berdasarkan beberapa pengertian yang telah dikemukakan diatas, dapat

disimpulkan bahwa keaktifan berorganisasi adalah mahasiswa yang cenderung

senang melibatkan diri dalam pelaksanaan berbagai acara maupun kegiatan yang

diadakan oleh organisasi kemahasiswaan tempatnya bergabung antara lain senang

menghabiskan waktu dengan berbagai kegiatan kemahasiswaan, sering duduk –

duduk dan berbincang diruangan atau kantor organisasi kemahasiswaan yang

diikuti, mempunyai wawasan yang luas tentang perkembangan dunia luar maupun

tentang hal-hal yang terjadi di seputar kampus, memiliki kemampuan untuk

berkomunikasi dan menyampaikan pendapat secara efektif , serta memiliki

keberanian yang lebih untuk berprakarsa dan mengambil resiko dalam bertindak.
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B. Kerangka Pemikiran

Teori utama yang digunakan dalam mengkaji dan membahas persoalan

dalam penelitian ini adalah teori Keaktifan Berorganisasi dari (Priambodo dalam

Leny dan Tomy :2006) dan teori kepercayaan diri dari (Hartono dalam Nur’asyah,

:2005).

Kepercayaan diri adalah individu yang mempraktekkan dalam kehidupan

sehari-hari , berani menyatakan keinginannya maupun pendapatnya baik kepada

dosen, teman, ataupun orang tuanya. Terbentuknya rasa kepercayaan diri pada

seseorang individu menyebabkan individu tersebut lebih kreatif, berani

menempuh resiko dan berani bereksperimen yang mana pada akhirnya dapat

menghasilkan suatu kecakapan (Hartono dalam Nur’asyah : 2005).

Kepercayaan diri juga merupakan hal yang penting dalam individu sebagai

manusia bahwa tantangan hidup apapun harus dihadapi. Individu yang memiliki

kepercayaan diri yang lebih baik dan yakin untuk melakukan sesuatu, individu itu

akan sukses dalam bidang apapun yang akan dicapainya. Mereka yang memiliki

rasa percaya diri yang tinggi tidak pernah bersikap pasif, mengisi waktunya

dengan kegiatan-kegiatan yang diinginkan untuk diraihnya atau dengan kata lain

tahu yang dia inginkan, mencerminkan kemampuan dalam bentuk prestasi,

mengambil keputusan dan bertindak atas dasar keputusan yang diambilnya.

Kepercayaan diri adalah keyakinan seperti yang dibutuhkan untuk

mengakibatkan hasil yang diharapkan. Kepercayaan diri merupakan orang yang

mampu bekerja secara efektif bertanggung jawab serta merencanakan masa depan.

Jadi orang yang mempunyai kepercayaan diri yang tinggi biasanya bebas
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mengarahkan pilihannya dengan tenaganya dan melibatkan berbagai alternatif

pemikiran yaitu: aktif mendekati tujuan, dapat membedakan antara pengetahuan

dan perasaan serta memberi keputusan yang dipengaruhi inteleknya, mampu

secara independen menganalisis dan mengontrol pikirannya dalam hubungannya

yang tepat, berani berbicara di depan umum serta bertanggung jawab atas

keputusannya, berani dan mampu mengoreksi kesalahannya.

Salah satu kemampuan yang harus dimiliki untuk dapat meningkatkan

kepercayaan diri adalah keaktifan berorganisasi. Mahasiswa yang aktif dalam

organisasi kemahasiswaan adalah mahasiswa yang cenderung senang melibatkan

diri dalam pelaksanaan berbagai acara maupun kegiatan yang diadakan oleh

organisasi kemahasiswaan tempatnya bergabung , misalnya dengan cara menjadi

panitia maupun pengurus organisasi. Dalam menjalankan tugasnya sebagai panitia

maupun pengurus organisasi , mahasiswa seringkali dihadapkan pada situasi kerja

sama dengan orang lain (Priambodo dalam Leny dan Tomy : 2006).

Mahasiswa yang aktif berorganisasi mempunyai kesempatan yang lebih

besar untuk berinteraksi dengan individu-individu lain. Hal ini tentunya semakin

memperkaya pengalaman mereka yang terlibat aktif dalam organisasi

kemahasiswaan. Mahasiswa yang aktif berorganisasi berhadapan dengan individu-

individu dengan berbagai karakter kepribadian. Melalui kegiatan organisasi

mahasiswa didorong menjadi untuk menjadi pribadi yang lebih aktif dalam

organisasinya yaitu organisasi BEM-F yang berada di lingkungan UIN Suska

Riau. Dengan demikian dapat dipahami bahwa umumnya mahasiswa yang aktif



30

dalam berbagai organisasi kemahasiswaan akan memiliki kepercayaan diri yang

lebih baik.

C. Hipotesis

Berdasarkan  teori-teori yang telah dikemukakan di atas, peneliti

mengajukan hipotesis sebagai berikut: “Terdapat hubungan antara keaktifan

berorganisasi dengan kepercayaan diri pada Mahasiswa UIN Suska Riau”.


