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Setiap manusia diciptakan oleh Allah SWT  dalam bentuk yang paling sempurna bila 

dibandingkan dengan makhluk cipaan-Nya yang lain, manusia dibekali dengan berbagai aspek 

termasuk didalamnya adalah kekurangan dan kelebihan yang masing-masing berbeda antara 

individu satu dengan individu yang lainnya yang tentunya akan berdampak pada rasa percaya 

dirinya. Dalam hal ini peneliti menemukan permasalahan yang terjadi pada siswa SMAN 1 Grati 

Pasuruan yaitu meskipun memiliki penerimaan diri tinggi  akan tetapi mereka juga memiliki rasa 

percaya diri yang bisa dikatakan rendah. Hal ini yang ingin dikaji oleh peneliti lebih dalam, 

selain untuk mengetahui tingkat penerimaan diri , tingkat percaya diri, serta hubungan diantara 

kedua variabel. 

Tujuan dari penelitian ini adalah, untuk mengetahui tingkat penerimaan diri siswa kelas 

X SMAN 1 Grati Pasuruan SLTPN dan untuk mengetahui tingkat rasa percaya diri siswa kelas X 

SMAN 1 Grati Pasuruan, dan untuk mengetehui apakah ada hubungan antara penerimaan diri 

dengan rasa percaya diri pada siswa kelas X SMAN 1 Grati Pasuruan. 

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini dilaksanakan di 

SMAN 1 Grati Pasuruan. Adapun populasi dari penelitian ini sebanyak 340 orang siswa, 

kemudian diambil sampel sebesar 30% dari jumlah populasi, yaitu sebanyak 117 orang siswa. 

Pengambilan sampel dengan cara random sampling. Dan data pendukung dalam penelitian ini 

diperoleh melalui, observasi, wawancara. Alat ukur psikologi yang digunakan sebagai 

pengumpulan data dalam penelitian ini adalah kuesioner. Metode analisis data dilakukan dengan 

teknik korelasi Product Moment Karl Pearson dengan menggunakan bantuan SPSS 19.0 for 

windows. 

Dari hasil analisis data menunjukkan bahwa tingkat penerimaan diri yang diperoleh dari 

hasil penelitian tersebut berada pada kategori sedang dengan prosentase sebesar 53% dengan 

frekuensi 62 siswa sedangkan tingkat rasa percaya dirinya berada pada kategori sedang dengan 

prosentase 52% dengan jumlah 61 siswa. Hubungan yang terdapat dalam penelitian ini yang 

diperoleh melalui analisis data yang dilakukan dengan menggunakan korelasi product moment 

pada SPSS 19.0 for windows, diperoleh hasil rxy = 0.428 p = 0.000 (p< 0,50) yang berarti 

terdapat hubungan penerimaan diri dengan rasa percaya diri pada siswa kelas X SMAN 1 Grati 

Pasuruan. Dapat disimpulkan bahwa, apabila tingkat penerimaan dirinya sedang maka sedang 

pula tingkat rasa percaya dirinya dan begitu juga dengan sebaliknya. 
 


