
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk yang unik dan berkembang menjadi

organisme yang segar dan siap untuk belajar mengenal dirinya sendiri.

Mengenal diri yang di maksud adalah konsep diri, konsep diri bukanlah

bawaan dari lahir tetapi berkembang dari beribu-ribu pengalaman secara

bertahap melalui proses interaksi dengan orang-orang dan obyek-obyek

dalam lingkungan sehingga konsep diri lebih jelas dan terdefinisikan.

Konsep diri merupakan bagian penting dalam perkembangan

kepribadian. Seperti yang dikemukakan oleh Rogers bahwa konsep

kepribadian yang paling utama dalam diri. Diri (self) berisi ide-ide persepsi

dan nilai-nilai yang mencakup identitas diri yakni karakteristik personal,

pengalaman, peran dan status sosial.1

Burn juga merumuskan konsep diri bahwa konsep diri diartikan

sebagai segala keyakinan seseorang pada diri sendiri. Konsep diri akan

menentukan siapa seseorang itu dalam kenyataannya, siapa seseorang itu

menurut pikirannya, dan akan menentukan bisa menjadi apa seseorang itu

menurut pikirannya sendiri. Dalam definisi lain, konsep diri merupakan

1 Syamsul Bachri Thalib. 2010. Psikologi Pendidikan Berbasis Analisis Empiris Aplikatif.
Jakarta: Kencana . h.121
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kumpulan pengetahuan ide, sikap dan kepercayaan tentang apa yang terdapat

dalam diri sendiri.2

Markus dan Wurf menggambarkan bahwa self concept itu bersifat

beraneka ragam(multifaceted) yang dapat dibedakan dalam hal sentralitas dan

kepentingannya (centrality and importance), pencapaian aktual dan

pencapaian potensinya (actual or potential achievement), orientasi waktunya

serta positif-negatifnya. Dari keempat hal itu terdiri dari dua komponen, yaitu

komponen konsep diri yang stabil (core self concept) dan komponen konsep

diri yang tidak stabil (working self concept).3

Konsep diri berkembang sesuai dengan pertumbuhan yang dialami

oleh individu baik itu dari fisik maupun dari mental. Oleh karena itu apabila

perkembangan seorang anak yang normal, maka konsep diri yang dimilikinya

akan terus terbentuk dari mulai dirinya masih kecil dan terus berganti dengan

konsep diri yang baru dan sejalan dengan pengalamannya.

Banyak psikologi yang beranggapan bahwa yang memegang peran

penting didalam integrasi kepribadian, di dalam motivasi tingkah laku,

didalam mencapai kesehatan mental, semua ini berasal dari konsep diri.4

Selain itu sejumlah ahli psikologi dan pendidikan juga berkeyakinan

bahwa konsep diri dan prestasi belajar mempunyai hubungan yang erat. Nylor

dalam Desmita misalnya, mengemukakan bahwa banyak pendidikan yang

2 I Nyoman Surna-Olga D. Pandeirot. 2014 . Psikologi Pendidikan. Jakarta: Erlangga.
h.139

3 Agus Abdul Rahman. 2013. Pisikologi Sosial Integrasi Pengetahuan Wahyu dan
Pengetahuan Empirik . Jakarta: Raja Grafindo Persada. h. 62

4 Burns. 2002. Konsep Diri (Teori Pengukuran, perkembangan  dan perilaku). Jakarta:
Arcan. h. 2
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membuktikan hubungan positif yang kuat antara konsep diri positif dengan

prestasi belajar di sekolah. Siswa yang memiliki konsep diri positif

memperlihatkan prestasi yang baik disekolah, atau siswa yang berprestasi

tinggi disekolah memiliki penilaian diri yang tinggi, serta menunjukan

hubungan antar pribadi yang positif pula.5

Motivasi belajar dapat timbul karena faktor intrinsik, berupa hasrat

dan keinginan berhasil dan dorongan kebutuhan belajar, harapan akan cita-

cita. Sedangkan faktor ekstrinsik berupa adanya penghargaan, lingkungan

belajar yang kondusif, dan kegiatan belajar yang menarik. 6 Motivasi dalam

belajar adalah motivasi yang tersebut melahirkan prestasi belajar. Para

pendidik telah sadar akan dampak self-concept dan selfesteem terhadap

tingkah laku anak di dalam kelas dan terhadap prestasinya.7

Menurut perspektif keagamaan, belajar merupakan kewajiban bagi

setiap orang beriman agar memperoleh ilmu pengetahuan dalam rangka

meningkatkan derajat kehidupan mereka.8 Belajar ditujukan kepada

pengumpulan pengetahuan, penanaman konsep, kecakapan, sikap dan

kebiasaan. Belajar tidak akan pernah dilakukan tanpa suatu dorongan yang

kuat baik dalam diri yang lebih utama maupun dari luar yang tidak kalah

pentingnya.

Faktor lain yang mempengaruhi aktivitas belajar seseorang itu adalah

motivasi. Motivasi adalah sesuatu yang menggerakan dan mengerahkan atau

5 Desmita. 2009. Psikologi Perkembangan Peserta Didik. Bandung : Remaja Rosdakarya.
h.171

6 Uno Hamzah. 2007. Teori Motivasi dan Pengukurannya. Jakarta:Bumi Aksara. h.3
7 Soemanto. 1998. Psikologi Pendidikan. Jakarta : Rineka Cipta. h. 185
8 M. syah. 1999. Psikologi Belajar. Jakarta: Rineka Cipta. h. 58
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adanya dorongan hati untuk mencapai sesuai yang diinginkan. Menurut

Nasution, motivasi adalah kondisi psikologi yang mendorong seseorang

untuk melakukan sesuatu. Sementara Hamalik menyatakan motivasi adalah

suatu perubahan energi di dalam pribadi seseorang yang ditandai dengan

timbulnya afektif (perasaan) dan reaksi untuk mencapai tujuan.9

Motivasi menurut Sumadi Suryabrata motivasi adalah keadaan yang

terdapat dalam diri seseorang yang mendorongnya untuk melakukan aktivitas

terutama guna pencapaian suatu tujuan. Sementara Greenberg menyebutkan

bahwa motivasi adalah proses membangkitkan, mengarahkan dan

memantapkan perilaku arah suatu tujuan. Dari dua definisi di atas dapat

disimpulkan bahwa motivasi adalah sebuah kondisi fisiologis dan psikologis

yang terdapat dalam diri seseorang yang mendorong untuk melakukan

aktivitas tertentu guna mencapai suatu tujuan yang di inginkan (kebutuhan).10

Belajar akan menjadi optimal, jika adanya motivasi dalam belajar,

semakin tepat motivasi yang diberikan maka akan semakin berhasil pula

pelajaran itu. Jadi motivasi akan senantiasa menentukan intensitas usaha

belajar bagi siswa.

Motivasi belajar sendiri itu diambil dari kata motif yang dapat

diartikan sebagai kekuatan yang terdapat dalam diri individu yang

menyebabkan individu tersebut bertindak atau berbuat. Motif tidak dapat

diamati secara langsung tetapi dapat diinterpretasikan dalam tingkah lakunya,

9Ibid. h. 166
10 Djaali . 2011. Psikologi Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara. h.101
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berupa rangsangan, dorongan, atau pembangkit tenaga munculnya suatu

tingkah laku tertentu.11

Menurut W.S Winkel dalam Ridwan mengemukakan bahwa motivasi

belajar adalah keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa untuk

menimbulkan kegiatan belajar dan memberikan arah pada kegiatan belajar

itu, maka tujuan yang dikehendaki siswa tercapai.12

Siswa belajar karena didorong oleh keinginan mentalnya. Kekuatan

mental ini berupa keinginan, perhatian dan kemauan, atau cita-cita. Kekuatan

mental tersebut dapat tergolong rendah atau tinggi. Ahli psikologi

menyebutkan kekuatan mental yang mendorong terjadinya belajar disebut

dengan motivasi belajar.13

Konsep diri terbentuk dalam waktu yang relatif lama, dan

pembentukan ini tidak bisa diartikan bahwa reaksi yang tidak biasa dari

seseorang dapat mengubah konsep diri. Namum apabila tipe reaksi seperti ini

sangat penting terjadi, atau jika reaksi ini muncul karena orang lain yang

memiliki arti (significant others) yaitu orang yang kita nilai, umpamanya

orang tua, guru, teman, dan lain-lain. Reaksi ini mungkin berpengaruh pada

konsep diri. Konsep diri dapat dibedakan menurut daerah keaktifan

seseorang. Misalnya, diri sebagi orang terpelajar, diri sebagai olahragawan,

atau diri sebagai orang terkemuka di lingkungannya. Jadi jati diri

(identity)dapat mempengaruhi konsep diri seseorang bergantung pada aspek

11 Uno Hamzah. 2007. Teori Motivasi dan Pengukurannya. Jakarta:Bumi Aksara.h.3
12 Ridwan. 2008. Belajar Mudah untuk Guru- Karyawan dan Penelitian Pemula

.Bandung: Alfabeta . h. 200
13 Dimiyati. 2006. Belajar dan Pembelajaran. Jakarta: Rineka Cipta. h.80
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tertentu, mana yang akan membangkitkan respon.14 Seorang guru lebih

mungkin mempengaruhi konsep diri terpelajar pada diri seorang siswa

ketimbang terhadap konsep diri sosialnya yang sangat lebih dipengaruhi oleh

teman-temannya.

Jadi sebenarnya konsep diri itu terbentuk berdasarkan persepsi

seseorang tentang sikap orang lain terhadap dirinya. Pada seorang anak, dia

mulai belajar berfikir dan merasakan dirinya seperti apa yang telah ditentukan

oleh orang lain dalam lingkungannya misalnya, orang tua, gurunya, atau

teman-temannya sehingga apabila seorang guru mengatakan secara terus

menerus pada seorang siswa bahwa dia kurang mampu, maka lama kelamaan

anak atau siswa tersebut akan memiliki konsep diri semacam itu.

Dari beberapa pendapat di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa

setiap manusia memiliki konsep diri masing-masing dan bersifat dinamis

berdasarkan dengan bagaimana manusia itu berfikir atau memahami dirinya

sendiri baik itu dari pengaruh orang lain (motivasi), lingkungan atau

kelebihan, kekurangannya serta segala bakat dan minat yang terdapat pada

dirinya.

Dalam lembaga pendididkan terdapat beberapa unsur penting di

dalamnya, salah satunya adalah peserta didik atau siswa yang mana peserta

didik pada usia remaja di sekolah sebagai individu yang sedang berkembang

mencapai taraf perkembangan pribadi secara optimal dalam berbagai aspek

kehidupan. Menurut Erikson usia remaja berlangsung dari usia 13 sampai

14 Alex Sobur. 2000. Psikologi Umum. Bandung: Pustaka Setia. h. 510
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dengan 21 tahun, dengan pembagaian usia 13-15 tahun adalah masa remaja

awal, usai 16-18 tahun adalah masa remaja madya, dan usia 19-21 tahun

adalah masa remaja akhir. Remaja biasanya mulai mengalami kebingungan

dengan identitas diri mereka. Remaja mulai mencari tahu siapa diri mereka,

seperti apa watak mereka dan bagaimana orang lain menilai diri mereka. Oleh

sebab itu pembentukan konsep diri, tingkah laku, dan pemahaman terhadap

diri remaja itu sendiri.15

Remaja umumnya belum memahami benar tentang nilai dan norma

sosial yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Pola kehidupan remaja

yang berbeda dengan kelompok dewasa dan kelompok anak-anak dapat

menimbulkan konflik sosial. Penciptaan kelompok sosial remaja perlu

dikembangkan untuk memberikan ruang kepada mereka ke arah perilaku

yang bermanfaat dan dapat diterima oleh masyarakat umum. Di sekola perlu

ada sering diadakannya kegiatan bakti sosial, kelompok belajar dan kegiatan-

kegiatan lainnya di bawah asuhan guru pembimbing sebagai pengampu

layanan bimbingan dan konseling.

Sukardi, menyatakan secara umum tujuan penyelenggaraan bantuan

pelayanan bimbingan dan konseling adalah berupa membantu siswa

menemukan pribadinya, dalam hal ini mengenai kekuatan dirinya, serta

menerima dirinya secara positif dan dinamis sebagai modal pengembangan

diri lebih lanjut. Untuk mencapai tujuan tersebut bidang bimbingan mencakup

15 Dariyo, Psikologi Perkembangan,   2007. h. 7
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seluruh upaya bantuan meliputi bidang bimbingan pribadi, bimbingan sosial,

bimbingan belajar dan bimbingan karir.16

Miller dalam Surya juga menyatakan bahwa bimbingan dan konseling

merupakan proses bantuan terhadap individu untuk mencapai pemahaman diri

dan pengarahan diri yang dibutukan untuk melakukan penyesuaian diri secara

maksimal kepada sekolah, keluarga, dan masyarakat.17

Dalam melakasanakan tugasnya guru pembimbing tidak bisa bekerja

sendiri melainkan bekerja sama dengan kepala sekolah, wakil kepala sekolah,

guru mata pelajaran, wali kelas dan staf administrasi sekolah. Agar kerja sama

dapat berjalan dengan optimal maka diperlukan organisasi yang baik. Di

samping itu, setiap anggota staf bimbingan konseling dapat memahami tugas-

tugas, tanggung jawab dan wewenang di dalam seluruh kegiatan bimbingan

konseling, serta petugas bimbingan konseling (guru pembimbing) menyadari

peranannya, dan bentuk-bentuk kerjasama dengan petugas lain dalam

melaksanakan bimbingan dan konseling kepada pihak personil sekolah, wali

murid, dan pihak luar sekolah.

Bimbingan konseling itu sendiri adalah proses pemberian bantuan

yang di laksanakan guru pembimbing dengan tatap muka langsung antara guru

pembimbing dengan siswa yang memungkinkan peserta didik mampu

mengenal dan menerima diri sendiri serta mengenal dan menerima

lingkungannya secara positif dan dinamis, serta mampu mengambil

16 Sukardi, D.K. Pengantar Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling di Sekolah. Jakarta:
Rineka Cipta, 2008. h. 52

17 Tohirin. 2007 . Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah (Berbasis
Integrasi). Jakarta : Raja Grafindo. h. 16-17
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keputusan, mengarahkan dan mewujudkan diri sendiri secara efektif dan

produktif.

Tanggung jawab guru pembimbing adalah membantu peserta didik

(siswa) agar dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya secara

maksimal. Potensi peserta didik yang harus dikembangkan bukan hanya

menyangkut masalah kecerdasan dan keterampilan, melainkan menyangkut

seluruh aspek kepribadian serta konsep diri dan motivasi belajarnya.

Sanjaya menyebutkan salah satu peran yang dijalankan oleh guru yaitu

sebagai pembimbing dan untuk menjadi pembimbing yang baik guru harus

memiliki pemahaman tentang anak yang sedang dibimbingnya. Dengan

memahami konsep-konsep bimbingan dan konseling, guru diharapkan mampu

berfungsi sebagai fasilitator perkembangan peserta didik, baik yang

menyangkut aspek intelektual, emosional, sosial, maupun mental spiritual.18

Usaha untuk meningkatkan pemahaman konsep diri yang baik pada

siswa dari pihak sekolah khususnya Guru Bimbingan dan Konseling sudah

memberikan pemahaman konsep diri disaat awal sekolah  pada kelas VIII

dengan memberikan pemahaman konsep diri dengan memberikan layanan

informasi dan bimbingan kelompok dan ditambah dengan pemberian angket

pemahaman diri untuk mengetahui bagaimana pemahaman siswa terhadap

dirinya (self concept) serta dilanjutkan dengan layanan konseling individual

dan untuk melihat perkembangan konsep diri siswa dengan bekerjasama

dengan guru kelas dan guru mata pelajaran di sekolah.

18Senjaya.Wina. 2006. Strategi Pembelajaran; Berorientasi Standar Proses Pendidikan.
Jakarta: Kencana Prenada Media Group. h.
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Berdasarkan uraian  diatas, dapat dipahami bahwa layanan bimbingan

dan konseling di sekolah bukan hanya menjadi tanggung jawab guru

bimbingan dan konseling. Kehadiran dan peran guru kelas, guru mata

pelajaran serta kepala sekolah, wakil kepala sekolah dan staf administrasi

dalam pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah sangat diperlukan agar

layanan bimbingan dan konseling itu dapat berlangsung dengan baik dan

dapat membuahkan hasil maksimal sesuai dengan yang diharapkan.

Akan tetapi walau sudah ada usaha yang di lakukan oleh guru

pembimbing dengan memberikan beberapa layanan seperti layanan konseling

individual, informasi bahkan layanan bimbingan kelompok dan di tambah

dengan angket pemahaman diri, masih terdapat sebagian siswa yang belum

memahami konsep diri  baik itu secara fisik, psikologis, sosial dan emosional

dan kurang dalam motivasi belajar dengan terlihatnya banyak sebagian siswa

yang kurang aktif dan kurang percaya diri dalam mengikuti kegiatan belajar di

kelas.

Madrasah Tsanawiyah Negeri Bukit Raya UK Pekanbaru itu sendiri

adalah salah satu satuan pendidikan yang menerapkan dalam visi misi

sekolahnya adalah unggul dan berkarakter (UK) dimana di Madrasah ini

sangat mengutamkan prestasi dan karakter siswa yang baik.Karakter siswa

yang baik disini mencakup dengan segala tingkah laku serta akhlak terpuji

yang diterapkan dalam peraturan sekolah.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas seharusnya siswa memiliki

konsep diri yang positif akan memiliki motivasi belajar yang tinggi sedangkan
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yang memiliki konsep diri yang negatif cenderung tidak memiliki motivasi

belajar. Dari pengamatan awal (studi pendahuluan) penulis menemukan

gejala-gejala sebagai berikut:

a. Masih ditemukannya sebagian siswa bersikap pesimis/tidak yakin dengan

kemampuan intelektualnya.

b. Masih ditemukannya sebagian siswa yang kurang percaya diri  dengan

bentuk fisik yang dimilikinya (tinggi badan, berat badan, kesempurnaan

fisik, dll).

c. Masih ditemukannya sebagian siswa yang malas mengikuti kegiatan

belajar di kelas.

d. Masih ada sebagian siswa yang kurang aktif dalam belajar (diskusi dalam

kelas).

Berdasarkan gejala-gejala di atas, penulis tertarik untuk melakukan

penelitian dengan memfokuskan pada judul “Hubungan Konsep Diri dengan

Motivasi Belajar Siswa Kelas VIII di Madrasah Tsanawiyah Negeri Bukit

Raya UK Pekanbaru”.

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul penelitian ini,

maka penulis merasa  perlu menjelaskan penegasan istilah. Beberapa istilah

yang terkait dengan judul penelitian ini adalah:

1. Konsep diri (self-concept) adalah evaluasi individu mengenai diri sendiri,

penilaian atau penafsiran mengenai diri sendiri oleh individu yang
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bersangkutan.19 Jadi konsep diri adalah gambaran diri yang dimiliki

seseorang tentang dirinya sendiri, meliputi kondisi fisik, psikologis,

sosial   dan emosional.

2. Motivasi belajar adalah dorongan belajar dari dalam diri individu untuk

mendapat suatu tujuan yang ingin dicapai.

C. Permasalahan

1. Identifikasi masalah

Berdasarkan dari uraian dalam latar belakang diatas, maka penulis

dapat mengidentifikasi masalah. Adapun masalah yang terdapat di

sekolah, sebagai berikut:

a) Masih terdapat siswa yang bersikap pesimis dan merasa tidak yakin

dengan kemampuan intelektualnya.

b) Terdapat siswa yang kurang percaya diri dengan bentuk fisik yang

dimilikinya contohnya: berat badan, tinggi badan, warna kulit,

kesempurnaan dalam fisik.

c) Terdapat juga siswa yang malas mengikuti kegiatan belajar di kelas

dan terbiasa datang terlambat ke sekolah.

d) Masih ada siswa yang kurang aktif dalam belajar di kelas, suka

menyontek dalam ulangan ataupun ujian dan mengerjakan pekerjaan

rumah (PR) di sekolah.

e) Pembentukan konsep diri dan motivasi belajar siswa yang belum

optimal.

19 Chaplin. 2000. Kamus Lengkap Psikologi. Jakarta: PT  Raja Grafindo. h. 450
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2. Batasan masalah

Mengingat banyak persoalan-persoalan yang mengitari kajian ini

seperti yang dikemukakan dalam identifikasi masalah, maka penulis

memfokuskan pada hubungan pemahaman konsep diri dengan motivasi

belajar siswa di kelas VIII Madrasah Tsanawiyah Negeri Bukit Raya UK

Pekanbaru.

3. Rumusan masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka dapat dirumuskan

masalahnya adalah apakah ada hubungan yang signifikan antara

pemahaman konsep diri dengan motivasi belajar siswa di kelas VIII

Madrasah Tsanawiyah Negeri Bukit Raya UK Pekanbaru.

Dari apa yang dikemukakan pada latar belakang di atas, maka

penulis merumuskan permasalahan yang ada di sekolah meliputi:

1. Bagaimana konsep diri siswa kelas VIII di Madrasah Tsanawiyah

Negeri Bukit Raya UK Pekanbaru?

2. Bagaimana motivasi belajar siswa kelas VIII di Madrasah

Tsanawiyah Negeri Bukit Raya UK Pekanbaru?

3. Apakah ada hubungan yang signifikan antara pemahaman konsep

diri dan motivasi belajar siswa kelas VIII di Madrasah Tsanawiyah

Bukit Raya UK Pekanbaru?
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah maka tujuan penelitian ini

adalah :

a. Untuk mengetahui pemahaman konsep diri siswa kelas VIII di

Madrasah Tsanawiyah Negeri Bukit Raya UK Pekanbaru.

b. Untuk mengetahui bagaimana motivasi belajar siswa kelas VIII di

Madrasah Tsanawiyah Negeri Bukit Raya UK Pekanbaru.

c. Untuk mengetahui hubungan dari konsep diri dengan motivasi

belajar sisiwa kelas VIII di Madrasah Tsanawiyah Negeri Bukit

Raya UK Pekanbaru.

2. Manfaat Penelitian

a. Bagi peneliti: dapat menambah pengetahuan dan pengalaman dalam

pemecahan masalah serta mengaplikasikan ilmu yang didapat selama

di bangku perkuliahan dan sebagai salah satu syarat guna

menyelesaikan studi dalam rangka memperoleh gelar sarjana

Pendidikan Isalam pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

b. Bagi sekolah dan keluarga: sebagai masukan untuk dapat lebih

memberi dukungan dalam pembentukan konsep diri yang positif

pada anak supaya dapat memotivasi anak dalam belajar.
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c. Bagi siswa: sebagai bahan masukan bagi siswa untuk lebih

membangun konsep diri siswa yang positif di dalam dirinya supaya

dapat lebih memotivasi di dalam diri.


