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BAB II 

KERANGKA TEORITIS 

A. Konsep Diri 

1. Pengertian Konsep Diri  

Menurut atwater (1987) bahwa konsep diri adalah keseluruhan 

gambaran diri yang meliputi persepsi seseorang tentang diri, perasaa, 

keyakina, dan nila-nilai yang berhubungan dengan dirinya. 

Berdasarkan dari definisi konsep diri yang dikemukakan oleh 

para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa konsep diri adalah 

bagiaman individu atau seseorang tersebut mampu menilai dirinya 

sendiri. 

Ciri-ciri siswa konsep diri 

1). Mampu mengarahkan diri sendiri menjadi manusia            

sebagaimana yang di harapkan 

2). Keyakinan yang mengarahkan tentang sikap,persepsi dan perasaan 

3). Kesadaran tentang tubuhnya fisik dan karakteristik 
4). Kemampuan berpikir positif 

5).berinisiatif dalam menentukan cita-cita dan harapan
6
 

 

a. Aspek-aspek Konsep Diri 

Secara umum konsep diri dirumuskan dalam dimensi yang 

berbeda-beda tergantung pada sudut pandang dari masing-masing para 

ahli. Song dan Hattie dalam Syamsul mengatakan bahwa aspek-aspek 

konsep diri dibedakan menjadi dua bagian yakni konsep diri akademis 

dan non akademis. Konsep diri non akademis dibedakan lagi menjadi 

dua bagian yakni konsep diri sosial dan penampilan diri. Jadi pada 

dasarnya konsep diri itu mencakup aspek konsep diri akademis, sosial 
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dan penampilan diri. Konsep diri secara spesifik termasuk konsep diri 

dalam kaitannya dengan bidang akademik, karier, atletik, kemampuan 

artistik dan fisik. 

Konsep diri sebagai gambaran atau pengetahuan tentang diri 

sendiri mencakup diri jasmaiah, diri sosial dan spritual. James 

mempercayai bahwa ketiga jenis konsep diri itu merupakan konstruk 

yang bersifat hirarkis dan menempatkan konsep diri jassmaniah sebagai 

basis, kemudian baru disusul oleh konsep diri sosial dan spiritual. 

Menurut Hattie dalam Syamsul Bacrhi Thalib menggolongkan konsep 

diri atas dua kategori utama, yaitu konsep diri umum dan khusus. 

Konsep diri khusus itu seperti konsep diri akademik, sosial dan 

presentasi diri. Konsep diri akademik mencakup kemampuan akademik, 

prestasi akademik don konsep diri dikelas. Konsep diri sosial termasuk 

hubungan dengan teman sebaya dan keluarga. Presentasi diri mencakup 

kepercayaan diri dan penampilan fisik.7 

 

Dimensi konsep diri 

1) Pengetahuan, Dimensi pertama dari konsep diri adalah apa yang kita 

ketahui tentang diri sendiri atau penjelasan dari “siapa saya” yang akan 

memberi gambaran tentang diri saya. Gambaran diri tersebut 

merupakan kesimpulan dari: pandangan kita dalam berbagai peran yang 

kita pegang seperti sebagai orang tua, suami,istri,karyawan,pelajar dan 

seterusnya. Demikian juga gambaran diri yang kita miliki tentang diri 

kita seringkali tidak sesuai dengan gambaran orang lain atau 

masyarakat tentang diri kita. Sebab, di hadapan orang lain atau 

masyarakat kita seringkali berusaha menyembunyikan atau menutupi 

segi-segi tertentu dari diri kita untuk menciptakan kesan yang lebih 

baik. Kita kerap tidak tampak sebagaimana kita melihat diri sendiri 

(centi,1993). 

2) Harapan, dimensi kedua dari konsep diri adalah dimensi harapan atau 
diri yang dicita-citakan dimasa depan. Ketika kita mempunyai harapan 

atau diri yang dicita-citakan di masa depan. Ketika kita mempunyai 
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sejumlah pandangan lain tentang kemungkinan menjadi apa diri kita 

dimasa datang. Singkatnya, kita juga mempunyai pengharapan bagi diri 

kita sendiri, pengharapan ini merupakan diri ideal (self-ideal) atau diri 

yang dicita-citakan. 

3) Penilaian, Dimensi ketiga konsep diri adalah penilaian kita terhadap diri 

kita sendiri. penilaian diri sendiri merupakan pandangan kita tentang 

harga atau kewajaran kita sebagai pribadi. 

Karakteristik konsep diri  

1) Abstract and ideslistic, pada masa remaja, anak-anak lebih 

mungkin membuat gambaran tentang diri mereka dengan kata-kata 

yang abstrak dan idealistik. Gambaran tentang konsep diri 

misalnya, dapat dilihat dari pernyataan remaja usia 14 tahun 

mengenai dirinya: “saya seorang manusia. Saya tidak dapat 

memutuskan sesuatu. Saya tidak tahu siapa diri saya.” 

2) Differentiated konsep diri remaja bisa menjadi makin 

terdiferensiasi. Dibandingkan dengan anak yang lebih muda,remaja 

lebih mungkin untuk menggambarkan dirinya sesuai dengan 

konteks atau situasi yang semakin terdiferensiasi. 

3) The fluatiating self, sifat kontradiktif dalam diri remaja pada 

gilirannya memunculkan fluktasu diri dalam berbagai situasi dan 

lintas waktu yang tidak mengejutkan. 

4) Real and Ideal, True and False Selves, munculnya kemampuan 

remaja untuk mengkonstruksikan diri ideal mereka di samping diri 

yang sebenarnya merupakan sesuatu yang membingungkan bagi 

remaja tersebut. 

5) Socisl Comparison, sejumlah ahli perkembangan percaya bahwa, 

dibandingkan dengan anak-anak, remaja lebih menggunakan social 

comparison (perbandingan sosia;) untuk mengevaluasika diri 

mereka sendiri. 

6) Self-Conscious karakteristik lain dari konsep diri remaja adalah 

bahwa remaja lebih sadar akan dirinya dibandingkan dengan anak-

anak dan lebih memikirkan tentang pemahaman diri mereka. 

7) Self Protective, mekanisme untuk mempertahankan diri merupakan 

salah satu aspek dari konsep diri remaja. 

8) Unconscious, konsep diri remaja melibatkan adanya pengenalan 

bahwa komponen yang tidak disadari termasuk dalam dirinya, 

sama seperti komponen yang disadari. 

9) Self Integration, terutama pada masa remaja akhir, konsep diri 

menjadi lebih terintegrasi dimana bagian yang berbeda-beda dari 

diri secara sistematik menjadi satu kesatuan. 

 

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Konsep Diri 
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Secara umum, konsep diri sebagai ganbaran tentag diri sendiri 

yang dipengaruhi oleh hubungan atau interaksi individu dengan 

lingkungan sekitar, pengamatan terhadap diri sendiri dan pengalaman 

dalam kehidupan keseharian. Sebagaimana halnya dalam 

perkembagan pada umumnya, keluarga khususnya orang tua berperan 

penting dalam perkembangan konsep diri anak. Konsep diri konsep 

diri terbentuk dan berkembang secara graudual dalam proses 

pengasuha termasuk interaksi interpersonal antara ibu dengan anak. 

Pengasuhan orang tua akan berdampak pada konstruk psikologis anak. 

Model pengasuhan yang permisif dan otoriter cenderung 

mengakibatkan konsep diri dan kompetensi sosial yang rendah dan 

begitu juga sebaliknya.  

Orang tua sebagai model sangat berpengaruh terhadap 

perkembagan konsep diri anak. Sebagai contohnya, jika orang tua 

yang senantiasa memandang dirinya negatif dan mengekspresikan 

perasaan-perassaan negatifnya akan berpengaruh negatif pula terhadap 

perkembangan konsep diri anak. Demikian pula jika orang tua sering 

memberikan label negatif seperti jelek dan bodoh misalnya, maka 

pada akhirnya si anak akan mempercayai penilaian negatif tersebut 

dan memandang dirinya secara negatif. Sebaliknya jika orang tua 

menekankan penilaian secara positif maka penilaian positif tersebut 

akan berpengaruh positif pula pada terhadap konsep diri anak dan 

bahkan mampu untuk mereduksi sikap dan perilaku negatif anak.  
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Berdasarkan telaah deskriptif dan analisis empiris mengenai 

konsep diri dapat dikemukakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi 

konsep diri siswa mencakup faktor keadaan fisik dan penilaian orang lain 

mengenai fisik individu. Faktor keluarga termasuk bagaimana cara 

pengasuha orang tua terhadap anak, pengalaman perilaku kekerasan, sikap 

saudara dan status sosial ekonomi dan faktor lingkungan sekolah.8  

B. Layanan informasi 

1. Pengertian Layanan Informasi 

Menurut Winkel layanan informasi merupakan suatu layanan yang 

berupaya memenuhi kekurangan individu akan informasi yang mereka 

perlukan. Layanan informasi juga bermakna usaha-usaha untuk 

membekali siswa dengan pengetahuan serta pemahaman tentang 

lingkungan hidupnya dan tentang proses perkembangan anak muda. 

Memberikan pemahaman kepada individu-individu yang 

berkepentingan tentang berbagai hal di perlukan untuk menjalani 

tugas atau kegiatan atau untuk menentukan suatu tujuan atau rencana 

yang dihendaki. Informasi dapat diberikan di sekolah diantaranya 

informasi pendidikan, informasi jabatan dan informasi social budaya.
9
 

2. Tujuan Layanan Informasi 

Layanan informasi bertujuan agar individu (siswa) mengetahui 

menguasai informasi yang selanjutnya di manfaatkan untuk keperluan 

hidupnya sehari-hari dan perkembangan dirinya. Layanan informasi 

juga bertujuan untuk pengembangan kemandirian . Pemahaman dan 

                                                             
8
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penguasaan individu terhadap informasi yang diperlukannya akan 

memungkinkan individu (a) mampu memahami dan menerima diri 

dan lingkungannya secara objektif, positif, dan dinamis, (b) 

mengambil keputusan, (c) mengarahkan diri untuk kegiatan yang 

berguna sesuai dengan keputusan yang di ambil, dan (d) 

mengaktualisasikan secara integrasi.
10

 

3. Isi Layanan Informasi  

Jenis-jenis informasi yang menjadi isi layanan ini bervariasi. 

Demikian juga keluasan  dan kedalamannya. Hal itu tergantung 

kepada kebutuhan para peserta layanan (tergantung kebutuhan siswa). 

Informasi yang menjadi isi layanan harus mencakup seluruh bidang 

pengembangan sosial, bidang pengembangan pribadi, bidang 

pengembangan kegiatan belajar, perencanaan karir, kehidupan 

berkeluarga, dan kehidupan beragama.  

         4. Bidang Pengembangan Pribadi 

a. Meliputi tugas-tugas perkembangan masa remaja awal khususnya 

tentang kemampuan dan perkembangan pribadi 

b. Perlunya pengembangan kebiasaan dan sikap dalam keimanan dan 

ketaqwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa 

c. Usaha yang dapat dilakukan dalam mengenal bakat, minat, serta 

bentuk-bentuk pembinaan, pengembangan dan penyaluran. 

d. Perlunya hidup sehat serta upaya melaksanakannya. 
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e. Usaha yang dapat dilakukan melalui bimbingan dan konseling 

dalam membantu siswa menghadapi masa peralihan ke masa 

dewasa yang penuh tantangan  

5. Teknik Layanan Informasi 

Layanan informasi dapat diselenggarakan secara langsung dan 

terbuka oleh pembimbing atau konselor kepada seluruh siswa di 

sekolah dan madrasah. Berbagai teknik media yang bervariasi serta 

fleksibal dapat digunakan melalui format klasikal dan kelompok.
11

 

 6. Materi Umum Layanan Informasi 

Materi yang dapat di angkat melalui layanan informasi ada 

              berbagai macam yaitu meliputi 

a. Informasi tentang pengembangan pribadi 

b. Informasi kurikulum dan proses belajar mengajar 

c. Informasi pendidika tinggi 

d. Informasi jabatan 

e. Informasi kehidupan keluarga, sosial kemasyarakatan, 

sosial budaya dan lingkungan.
12

 

  7. Penyelenggara Layanan Informasi 

Layanan informasi dapat diselenggarakan melalui ceramah, tanya    

jawab dan diskusi yang dilengkapi dengan peragaan, selebaran, tayangan 

foto, film atau video dan peninjauan ke tempat-tempat atau objek 

tertentu. Berbagai narasumber baik dari sekolah maupun dari berbagai 
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kalangan masyarakat dapat di undang memberikan informasi kepada 

siswa. Namun semuanya itu harus direncanakan dan di kordinasikan oleh 

gruru pembimbing. 

Layanan informasi dilakukan lebih menyeluruh sesuai dengan jenis 

dan sifatnya materi informasi dapat diberikan pada awal atau akhir satu 

periode pendidikan atau diantara keduanya atau dengan kriteria lain, 

layanan informasi dapat diberikan kapan saja pada waktu yang 

memungkinkan.
13

 

C. Hubungan Layanan Informasi tentang Pengembangan Pribadi terhadap 

Konsep Diri siswa Kelas XI 

 Layanan informasi merupakan suatu layanan yang berupaya memenuhi 

kekurangan individu akan informasi yang mereka perlukan.
14

 Pengembangan 

pribadi merupakan tugas-tugas remaja untuk meningkatkan kemampuan individu 

dalam pengembangan sikap dan kebiasaan. 

Konsep diri adalah berperan dalam mempertahankan keselarasan batin 

pada dasarnya individu selalu mempertahankan keseimbangan dalam kehiduoan 

batinnya. Bila timbul perasaan, pikiran dan persepsi yang tidak seimbang atau 

bahkan saling berlawanan, maka akan terjadi iklim psikologi yang tidak 

menyenangkan sehingga akan mengubah perilaku. Keseluruhan sikap dan 

pandangan individu terhadap pengalamannya.
15

 

D.Penelitian yang Relevan 
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Penelitian yang relevan ialah penelitian yang digunakan sebagai 

perbandingan dalam menghindari manipulasi terhadap sebuah karya ilmiah 

dan menguatkan tentang penelitian yang penulis lakukan benar-benar belum 

diteliti oleh peneliti lain. Penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah: 

1. Penelitian yang diteliti oleh Agustiansyah Jurusan Bimbingan dan 

Konseling Universitas Negri Sultan Syarif Kasim Riau (2013) yang 

berjudul Pengaruh Keaktifan Mengikuti Layanan Bimbingan Kelompok 

terhadap Konsep diri siswa di Sekolah Menengah Pertama Negri 1 Lingga. 

Keaktifan mengikuti layanan bimbingan kelompok siswa kelas VII di 

Sekolah Menengah Pertama Negri 1 Lingga Tergolong baik yaitu sebesar 

75%. Konsep diri siswa kelas VIII di Sekolah Menengah Pertama Negri 1 

Lingga setelah mengikuti Layanan Bimbingan Kelompok tergolong sangat 

baik , Yaitu sebesar 84,375 %. 

2. Penelitian yang diteliti oleh Andre Prasetyo (2013) meneliti tentang 

“Pengaruh   Konsep diri dan kedisiplinan terhadap Prestasi Belajar Siswa” 

Hasil penelitian menunjukkan Konsep diri siswa tergolong tinggi. 

3. Penelitian yang diteliti oleh Susi Sri Sulastri (2012) meneliti tentang “ 

Pengaruh Konsep diri dan Kebiasaan belajar terhadap hasil belajar 

Akutansi siswa kelas XI IPS” Hasil penelitian menunjukkan tidak terdapat 

pengaruh yang signifikan. 

Dari uraian di atas, persamaan penelitian yang dilakukan oleh 

Agustiansyah, Andre Prasetyo dan Susi Sri Sulastri dengan penelitian yang 

dilakukan oleh penulis lakukan adalah jenis layanan yang dilaksanakan yaitu 
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konsep diri, tetapi ada perbedaan pada layanan konseling dan permasalahan 

siswanya. 

E. Konsep Operasional 

Konsep operasional merupakan suatu konsep yang digunakan 

untuk memberikan batasan kepada konsep teori. Hal ini digunakan agar 

tidak terjadi kesalahpahaman dalam menafsirkan penulisan dalam 

penelitian ini. Kajian yang peneliti lakukan adalah terkait dengan pengaruh 

Layanan Informasi tentang Pengembangan Pribadi Terhadap Konsep Diri 

siswa di Sekolah Menengah Atas Muhammadiyah 1 Pekanbaru. 

1. Indikator Variabel X (Layanan informasi tentang 

Pengembangan Pribadi) 

a. Memilih masuk dan menyesuaikan diri pada kelas atau sekolah 

baru 

b. Siswa Memilih secara tetap kurikulum, jurusan, mata pelajaran, 

sekolah baru yang sesuai dengan minat dan kemampuan 

c. Siswa Mengembangkan karier setelah tamat sekolah 

d. Siswa Mengembangkan pengertian dirinya sendiri dan 

perkembangan proses kesadarannya. Dalam hubungan dengan 

orang lain. 

e.  Siswa telah menyesuaikan diri dengan sebaik mungkin dengan 

lingkungan baru. 

f. Siswa telah memperoleh sebanyak mungkin sumber informasi 

tentang: cara belajar informasi sekolah sambungan,informasi 

pemilihan jurusan/program 
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g. Siswa mampu menyesuaikan diri dengsn lingkungan baru 

(sekolah, guru, mata pelajaran, jurusan) sesuai minat & bakat. 

h. Siswa mampu membuat dan keputusan yang tepat mengenai 

karir 

    2. Indikator variabel Y (konsep diri)  

Indikator konsep diri dikembangkan dari teori aspek-aspek konsep 

diri, yaitu sebagai berikut: 

a. Siswa dapat menyesuaikan dirinya dengan lingkungan dan orang 

lain. 

b. Siswa senang bergaul dengan orang lain. 

c. Siswa suka bekerja sama dengan orang lain. 

d. Siswa berpenampilan bagus dan rapi. 

e. Siswa berani untuk berpenampilan yang berbeda dengan orang lain. 

f. Siswa memiliki kemampuan yang berbeda-beda.  

g. Siswa merasa bangga akan kondisi fisiknya. 

F. Asumsi dan Hipotesis 

1. Asumsi Dasar 

Asumsi yang diajukan dalam penelitian ini adalah layanan informasi 

tentang pengembangan pribadi terhadap konsep diri siswa dikelas XI 

Sekolah Menengah Atas Muhammadiyah 1 Pekanbaru berbeda-beda. 

2. Hipotesis 

Hipotesis dalam penelitian ini sapat dirumuskan menjadi hipotesis 

alternatif (Ha) dan hipotesis nihil (Ho) sebagai berikut: 


