
BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kerangka Teoritis

1. Pemahaman Konsep Diri

a. Pengertian Konsep Diri

Diri (the self) menurut Rogers, individu memahami objek dan

pengalaman ekternal, dan memberikan makna kepada mereka.

Keseluruhan sistem persepsi dan makna menciptakan medan

fenomenal individual. Berbagai bagian dari medan fenomenal yang

dilihat dari individu sebagai ‘self’ (diri), ‘me’ (saya-objek) atau ‘I’

(aku-subjek) akan membentuk diri. Diri atau konsep diri

mempersentasikan pola persepsi yang terorganisasi dan konsisten.

Walaupun diri selalu berubah, akan tetapi diri selalu mempertahankan

kualitasnya yang telah terpola, terintegrasi, dan terorganisir ini. Karena

kualitas terorganisir terus bertahan dari waktu ke waktu dan menjadi

kerakteristik seseorang, maka diri adalah setruktur kepribadian.1

Konsep diri adalah pandangan seseorang tentang dirinya sendiri

yang menyangkut apa yang ia ketahui dan rasakan tentang perilakunya,

isi pikiran dan perasaannya, serta bagaimana perilakunya tersebut

berpengaruh terhadap orang lain. Disini konsep diri yang dimaksud

adalah bayangan seseorang tentang keadaan dirinya sendiri pada saat

1 Previn Lawrence A . 2010. Psikologi Kepribadian: Teori dan Penelitian. Jakarta:
Kencana.  h. 173

16



17

ini dan bukanlah bayangan ideal dari dirinya sendiri sebagaimana yang

diharapkan atau yang disukai oleh individu bersangkutan. Konsep diri

berkembangan dari pengalaman seseorang tentang berbagai hal

mengenai dirinya sejak kecil, trauma yang berkaitan dengan perlakuan

orang lain terhadap dirinya.2

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 kumpulan pengetahuan ide, sikap dan kepercayaan

tentang apa yang terdapat dalam diri sendiri.3

b. Perkembangan Konsep Diri

Konsep diri sebetulnya berkembang sejalan dengan

perkembangan aspek-aspek psikologis lainnya. Konsep diri merujuk

pada bagaimana individu memahami dirinya sebagai pribadi jika

dihadapkan dengan tugas-tugas perkembangannya, dalam kaitannya

dengan penunaian tugas sesuai dengan tuntutan pribadi yang

dihadapkan dengan tuntutan lingkungan dalam upaya optimalisasi

potensinya.

2 Djaali. Loc. Cit. h. 101
3 I Nyoman Surna-Olga D. Pandeirot. Loc. Cit. h. 139
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Individu akan merupaya mendefinisikan  dirinya jika dihadapkan

dengan upaya mengembangkan potensinya  sesuai dengan tuntutan

tugas dan tanggung jawab yang harus dikerjakannya.

Konsep diri tidak lah statis  dan dibentuk dalam kurun waktu

tertentu, melainkan bersifat dinamis dan berkembang secara terus

menerus dan bersamaan dengan perkembangan personal, emosional,

sosial, kognitif, dan juga bahasa yang dijadikan dasar dalam

mengekspresikan eksistensi diri individu. Lingkungan dengan berperan

dalam pembentukan konsep diri, termasuk lingkungan keluarga

sebagai lingkungan pendidikan utama dan pertama, sekolah (dalam hal

ini guru), teman sebaya, orang-orang dewasa, dan juga institusi-

institusi nonformal lainnya dalam lingkungan masyarakat.

c. Jenis-jenis Konsep Diri

Maxim dan Ermansyah membagi konsep diri atas dasar empat

jenis:

1. Konsep diri fisik, pandangan seseorang terhadap dirinya secara

fisik dan kondisi fisik tertentu seperti bentuk fisik.

2. Konsep diri emosional, menyangkut gambaran seseorang tentang

keadaan emosionalnya, perasaan dalam menghadapi kegembiraan,

kesedihan, rasa lupa, rasa senang dan rasa sedih.

3. Konsep diri sosial, yang menyangkut gambaran atau perasaan

orang tentang kualitas hubungan sosialnya dengan orang lain,
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pandangannya terhadap orang lain dan pandangan orang lain

terhadap dirinya menurut dirinya sendiri.

4. Konsep diri intelaktual, pendapat seseorang terhadap kondisi

intelektualnya dalam memecahkan masalah maupun prestasi

akademis.

d. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Konsep Diri Siswa

Secara garis besar perkembangan konsep diri seseorang

dipengaruhi oleh dua faktor, sebagai berikut:

1. Faktor dari dalam diri seseorang (individu) baik itu dalam segi

fisik, kemampuan intelektual, bakat dan minatnya. Semakin sehat

kondisi fisik anak, semakin berkembang kemampuan intelektual,

bakat dan semakin tersalur minatnya akan memberikan pengaruh

positif terhadap konsep diri anak. Begitu juga dengan sebaliknya

anak yang sering sakit-sakitan kemampuan intelektualnya rendah,

bakat dan minat anak tidak tersalurkan dan akan memberikan

pengaruh negatif terhadap konsep diri anak.

2. Faktor dari luar seseorang (individu) atau faktor lingkungannya,

kondisi lingkungan sangat berpengaruh besar terhadap

perkembangan konsep diri anak. Lingkungan yang terdekat dengan

anak adalah keluarga. Sikap dan perlakuan keluarga terhadap anak

sangan mempengaruhi dalam pembentukan konsep diri anak.

Keluarga yang memberikan dorongan, fasilitas, bagi perkembangan

anak akan menumbuhkan kesuksesan dan konstribusi yang baik
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terhadap perkembangan konsep diri yang positif, sebaliknya jika

keluarga yang banyak menghalangi anak dalam melakukan sesuatu

aktifitas, dan selalu memberikan label-label yang negatif terhadap

anak, maka akan menimbulkan perasaan gagal dan terbentuknya

konsep diri yang negatif pada anak.

2. Motivasi Belajar

a. Pengertian Motivasi, Belajar dan Motivasi Belajar

1) Pengetian motivasi

Istilah motivasi memiliki akar dari bahasa Latin movere,

yang berarti gerak atau dorongan untuk bergerak. Atau bisa

disebut dengan motif yang diartikan sebagai kekuatan yang

terdapat dalam diri individu, yang menyebabkan individu tersebut

bertindak atau berbuat guna mencapai tujuan. Berbagai ahli

memberikan definisi tentang motivasi, motivasi menurut

Greenberg dikutip oleh Djali juga mengemukakan bahwa motivasi

merupakan proses membangkitkan, mengarahkan, dan

memantapkan perilaku kearah suatu tujuan.4 Pengertian lain dari

motivasi menurut Mc Donald yang dikutip Wasty Soemanto,

motivasi adalah sebagai perubahan tenaga di dalam diri yang

ditandai oleh dorongan efektif dan reaksi-reaksi mencapai tujuan.5

Sedangkan A.W. Bernard memberikan pengertian motivasi

yang dikutip Purwa, sebagai fenomena yang dilibatkan dalam

4 Djali, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 101
5 Wasty Soemanto, Psikologi Pendidikan, (Jakarta:Rineka Cipta, 1998), h.206
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perangsangan tindakan kearah tujuan-tujuan tertentu yang

sebelumnya kecil atau tidak ada gerakan sama sekali kearah

tujuan-tujuan tertentu.6 Menurut Gray dkk. Dikutip oleh

Abdorrahman Gintings, adalah hasil sejumlah proses, yang

bersifat internal dan eksternal bagi seseorang individu, yang

menyebabkan timbulnya sikap antusisme dan persistensi dalam hal

melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu.7

2) Pengertian Belajar

Menurut Slameto pengertian belajar dapat didefinisikan

sebagai berikut:

“Belajar ialah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang
untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara
keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi
dengan lingkungan”.8

M. Ngalim Purwanti dalam bukunya Psikologi Pendidikan,

mengemukakan bahwa:

“Belajar adalah tingkah laku yang mengalami perubahan
yang relative mentap melalui latihan atau pengalaman Karen
abelajar menyangkut berbagai aspek kepribadian, baik fisik
maupun psikis, seperti: perubahan dalam pengertian, pemecahan
sesuatu masalah atau berfikir, ketrampilan, kecakapan, kebiasaan,
ataupun sikap.”9

6 Purwa Atmaja Perwira, Psikologi Pendidikan dalam Perspektif Baru, (Yogyakarta: Ar
Ruz Media, 2012),  h. 319

7 Abbdorrahman Gintings, Esensi Praktis Belajar dan Pembelajaran, (Bandung:
Humaniora, 2008), h.88

8 Slameto, Belajar dan factor-faktor yang Mempengaruhinya, (Jakarta: Rineka Cipta,
2013), h. 2

9 M. Nalim Purwanto, Psikologi Pendidikan, (Bandung: PT. Remaja Rossakarya, 2006),
h. 231
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Dalam rumusan H. Spears yang dikutip oleh Dewa Ketut

Sukardi mengemukakan bahwa belajar itu mencakup berbagai

macam perbuatan mulai dari mengamati, membaca, menurun,

mencoba, sampai mendengarkan untuk mencapai suatu tujuan.10

Selanjutnya, definisi belajar yang diungkapkan oleh Cronbach di

dalam bukunya Educational Psychology yang dikutip oleh Sumardi

Suryabrata menyatakan bahwa balajar yang sebai-baiknya adalah

dengan mengalami dan dalam mengalami itu si pelajar

mempergunakan panca inderanya.11

Motivasi belajar berasal 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, berupa rangsangan, dorongan, atau pembangkit

tenaga munculnya suatu tingkah laku tertentu.12

3) Pengertian Motivasi Belajar

Definisi motivasi belajar menurut Abdorrahman Gintings

adalah sesuatu yang menggerakan atau mendorong siswa untuk

belajar atau menguasai materi pelajaran yang diikutinya.13 Dimyati

dalam Mudjiono mengemukakan definisi motivasi belajar sebagai

10 Dewa Ketut Sukardi, Bimbingan dan Penyuluhan Belajar di Sekolah, (Surabaya: Usaha
Nasional, 1983), h. 17

11 Sumardi Suryabrata, Psikologi pendidikan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002),
h. 231

12 Uno Hamzah . Loc. Cit. h. 3
13 Abbdorrahman Gintings, Esensi Praktis Belajar dan Pembelajaran, (Bandung:

Humaniora, 2008), h.86



23

kekuatan mental yang mendorong terjadinya belajar atau dorongan

mental yang menggerakan dan mengarahkan perilaku manusia

(perilaku belajar).14.

Sedangkan menurut Abu Ahmadi dan Widodo Supriyono,

motivasi sebagai faktor inner (batin) berfungsi menimbulkan,

mendasari, dan mengarahkan perbuatan belajar. dalam kegiatan

belajar, motivasi dapat dikatakan sebagai keseluruhan daya

menggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar,

yang menjamin kelangsungan kegiatan belajar yang memberikan

arah kegiatan belajar sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek

belajar itu dapat tercapai.15 Hilgard dan Rusell mengemukakan

motivasi merupakan bagian dari learning.16 Dalam kegiatan

pembelajaran pemberian motivasi sangat penting untuk

diperhatikan, karena tidak semua pengajaran di sekolah dapat

menarik minat siswa.

Motivasi belajar dapat timbul karena faktor intrinsik dan

ekstrinsik, berupa hasrat dan keinginan berhasil dan dorongan

kebutuhan belajar, harapan akan cita-cita. Sedangkan faktor

ekstrinsiknya adalah adanya penghargaan, lingkungan belajar yang

kondusif, dan kegiatan belajar yang menarik. Sedangkan

14 Dimyati danMidjiono, Belajar dan  Pembelajaran (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 80
15 Saifullah . 2012. Psikologi Perkembangan dan Pendidikan . Bandung: Pustaka Setia .

h. 291
16 Wasty Soemanto, Psikologi Pendidikan, (Jakarta:Rineka Cipta, 1998),  h.206
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manifestasi motivasi  dalam belajar yang cukup tinggi akan nampak

dalam perilaku sebagai berikut:

1. Tekun menghadapi tugas (dapat bekertja terus –menerus dalam

waktu yang lama, tidak pernah berhenti sebelum selesai).

2. Ulet menghadapi kesulitan (tidak lekas putus asa).

3. Menunjukan minat terhadap bermacam-macam masalah (minat

untuk sukses).

4. Mempunyai orientasi ke masa depan.

5. Lebih senang bekerja mandiri.

6. Cepat bosan pada tugas–tugas yang rutin (hal-hal yang bersifat

mekanis, berulang-ulang, sehingga kurang kreatif).

7. Dapat mempertahankan pendapatnya (kalau sudah yakin akan

sesuatu).

8. Tidak mudah melepaskan hal yang sudah diyakini.

9. Senang mencari dan memecahkan masalah.17

b. Fungsi Motivasi Belajar

Menurut Sadirman, selaian berfungsi sebagai pendorong usaha

dan pencapaian prestasi, motivasi juga berfungsi:

1) Mendorong siswa untuk berbuat, jadi sebagai penggerak atau

motor yang melepaskan energi.

2) Menentukan arah dan perbuatan, yaitu arah tujuan yang telah

dicapai.

17Sardiman. 2010. Interakasi dan Motivasi Belajar Mengajar. Jakarta: Raja Grafindo
Persada. h. 38
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3) Menyeleksi perbuatan, yaitu menentukan perbuatan-perbuatan

yang akan dikerjakan yang dapat mencapai tujuan dengan

menyisihkan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat bagi

tujuan tersebut.18

Adanya motivasi yang baik dalam belajar makan secara tidak

langsung juga akan menghasilkan hasil yang baik. Dengan kata lain

bahwa setiap adanya usaha yang tekun dan terutama didasari dengan

motivasi, maka seseorang yang belajar akan dapat menghasilkan

prestasi yang baik.

c. Macam-macam Motivasi Belajar

1. Motivasi intrinsik adalah motif-motif yang aktif dan berfungsinya

tidak perlu dirangsang dari luar karena dalam diri setiap individu

sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Seorang siswa

melakukan belajar karena didorong tujuan ingin mendapatkan

pengetahuan, nilai, dan keterampilan.

2. Motivasi ekstrinsik adalah motif-motif yang aktif dan

berfungsinya karena adanya perangsang dari luar. Oleh karena itu,

motivasi yang di dalamnya aktivitas belajar dimulai dan

diteruskan berdasarkan dorongan dari luar yang tidak secara

mutlak berkaitan dengan aktivitas belajar.19

d. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Motivasi Belajar

18Ibid. h. 296
19 Sardiman, Op. Cit. h. 82
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Menurut Dimyati faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi

belajar siswa adalah sebagai berikut:

a. Cita-cita ataupun aspirasi siswa

Cita-cita akan memperkuat motivasi belajar intrinsik

maupun ekstrinsik. Sebeb tercapainya suatu cita-cita siswa.

b. Kemampuan sisiwa

Secara singkat dapat dikatakan bahwa kemampuan akan

memperkuat motivasi siswa untuk melakukan tugas-tugas

perkembangan.

c. Kondisi siswa

Kodisi siswa yang meliputi jasmani dan rohani

mempengaruhi motivasi siswa.

d. Kondisi lingkungan siswa

Lingkungan siswa dapat berupa alam, lingkungan tempat

tinggal, pergaulan teman sebaya dan kehidupan bermasyarakat.

e. Unsur-unsur dinamis dalam belajar dan pembelajaran

Lingkungan siswa yang berupa lingkungan lain, lingkungan

tempet tinggal dan pergaulan juga lingkungan, budaya siswa yang

berupa surat kabar, majalah, radio, televisi dan film semakin

menjangkau siswa kesemua lingkungan, tersebut mendinamiskan

motivasi belajar siswa.

f. Upaya guru dalam membelajarkan siswa
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Upaya guru membelajarkan siswa terjadi di sekolah dan di

luar sekolah, upaya pembelajaran di sekolah meliputi: membina

disiplin belajar atau pemanfaatan fasilitas sekolah,

menyelenggarakan tatatertib belajar, membina tertib belejar di

sekolah, membina tertib belajar di lingkungan sekolah.20

Sedangkan menurut Sukesih faktor yang mennetukan motivasi

belajar adalah sebagai berikut:

a. Minat dan kebutuhan individu

Bila minat anak dan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial

anak-anak terpenuhi, maka motivasi belajar akan timbul.

b. Persepsi kesulitan akan tugas-tugas

Bila anak-anak memandang kesulitan pelajaran tidak terlalu

berat, melainkan cukup menantang maka motivasi belajar

merekapun muncul.

c. Harapan sukses

Harapan sukses ini pada umumnya muncul karena anak itu

sering sukses, agar anak-anak yang kurang mampu dalam hal

belajar punya kesempatan seperi ada baiknya kalau materi

pelajaran dibuat bertingkat dan model evaluasi bersifat

individual.21

e. Cara Menggerakkan Motivasi Belajar Siswa

20 Dimyati dan Mudjiono, Belajar dan  Pembelajaran (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h.
96

21 Sukesih, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Motivasi Belajar Siswa kelas II dalam
Pembelajaran IPS Ekonomi di SMA N I Benai, UNRI.
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Menurut Oemar dalam bukunya Proses Belajar Mengajar

menjelaskan cara bagaimana menggerakkan motivasi belajar siswa,

antara lain:

1. Memberikan nilai

2. Memberikan pujian

3. Memberikan hadiah

4. Kerja kelompok

5. Adanya persaingan antara siswa

6. Adanya tujuan dan  level of aprisiation

7. Adanya penilaian

8. Karyawisata dan eksekursi

9. Memberikan film pendidikan dan belajar melalui radio.22

f. Hubungan Konsep Diri dengan Motivasi Belajar

Menurut Hurlock, konsep diri diartikan sebagai persepsi,

keyakinan, perasaan, atau sikap sesorang tentang dirinya sendiri,

kualitas penyikapan individu tentang dirinya sendiri dan suatu sistem

pemaknaan individu tentang dirinya sendiri dan pandangan orang lain

tentang dirinya.23

Menutut Ghufron dan Rini Risnawita kosep diri adalah

penentu pengharapan individu. Konsep diri merupakan seperangkat

harapan dan penilaian perilaku terhadap arapan tersebut, sehingga bila

22 Oemar Hamalik. 2001. Proses Belajar Mengajar. Jakarta: Bumi Aksara. h. 166
23 Hurlock, Elisabeth B. Psikologi perkembangan. Alih Bahasa Isti Widyandi Iskandar &

Soedjarwo. Jakarta: Erlangga, 1980. h. 22



29

sikap dan pandangan negatif terhadap kemampuan diri menyebabkan

individu menetapkan titik harapan yang rendah.24

Motivasi belajar akan mendorong siswa untuk mengikuti

kegiatan belajar dan mengajar di sekolah dengan baik. Motivasi

belajar yang tinggi akan mendorong siswa untuk belajar dengan

sunguh-sungguh, namun sebaliknya jika motivasi belajar siswa rendah

maka siswa tersebut tidak akan belajar dengan sunguh-sungguh.

Motivasi erat kaitannya dengan perilaku siswa. Bagaimana

perilaku siswa dalam belajar akan dipengaruhi oleh motivasi belajar.

Dengan demikian siswa yang mempunyai motivasi belajar yang tinggi

akan cenderung berperilaku positif dalam belajar selalu mengerjakan

tugas, memperhatikan guru.

Selanjutnya Calhoun & Acocella mengartikan konsep diri

sebagai gambaran mental individu yang terdiri dari pengetahuan

tentang diri sendiri, pengharapan bagi diri sendiri, dan penilaian

terhadap diri sendiri. Selain itu ahli ini juga menyatakan bahwa

konsep diri merupakan hal terpenting bagi kehidupan individu, Karena

konsep diri menentukan bagaimana individu bertindak dalam berbagai

stimulasi, salah satunya situasi saat belajar, siswa yang memiliki

konsep diri bagus tentu akan memiliki persepsi yang bagus tentang

kegiatan dan proses belajar yang ditandai dengan belajar tekun,

mengerjakan tugas, namun bila siswa yang memiliki konsep diri yang

24 Ghufron Nur & Rini Risnawita. Teori-Teori Psikologi. Yogyakarta: Ar-Ruz Media,
2010. h. 19
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rendah tentu meiliki persepsi negatif tentang belajar, hal ini ditandai

dengan sikap membolos, tidak mengerjakan tugas dan perilaku

lainnya pada diri siswa yang negatif dalam proses belajar. 25

Pendapat tersebut juga didukung oleh Moss dan Kegen

yang mengatakan bahwa keinginan dalam diri seseorang individu

untuk berhasil dipengaruhi oleh kinsep diri seseorang individu.26

Maka apabila seseorang tidak yakin atau bahkan memandang buruk

potensi yang ada dalam dirinya maka individu tersebut tidak akan

termotivasi untuk mengembangkan potensi dirinya dalam proses

belajar. Oleh karena itu konsep diri dianggap sebagai pemegang peran

kunci dalam pengintegrasian kepribadian individu didalam

memotivasu tingkah laku, terutama saat belajar.27

Selain itu banyak psikolog yang beranggapan bahwa yang

memegang peran penting di dalam integrasi kepribadian, di dalam

motivasi tingkah laku, didalam mencapai kesehatan mental, semua ini

berasal dari konsep diri.28

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 membuktikan hubungan positif yang

kuat antara konsep diri positif dengan prestasi belajar di sekolah.

25 Calhoun, James F & Acocella, Joan Ross. Psikologi Tentang Penguatan Hubungan
Kemanusiaan . Alih Bahasa: R.S Satmoko. Semarang: IKIP Semarang Perss. 1990. h. 90

27 Burns. 2002. Konsep Diri (Teori Pengukuran, perkembangan  dan perilaku). Jakarta:
Arcan. h. 37

28Op. Cit. h. 213
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Siswa yang memiliki konsep diri positif memperlihatkan prestasi yang

baik di sekolah, atau siswa yang berprestasi tinggi disekolah memiliki

penilaian diri yang tinggi, serta menunjukan hubungan antarpribadi

yang positif pula.29

Motivasi belajar dapat timbul karena faktor intrinsik, berupa

hasratdan 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. 30 Motivasi dalam belajar adalah motivasi yang tersebut

melahirkan prestasi belajar. Para pendidik telah sadar akan dampak

self-concept dan self esteem terhadap tingkah laku anak di dalam kelas

dan terhadap prestasinya.31

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

30 Hamzah B. Un. Loc. Cit. h. 3
31 Soemanto. 1998. Psikologi Pendidikan. Jakarta : Rineka Cipta. h. 185
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B. Penelitian Relevan

Pada dasarnya penelitian yang relevan adalah yang digunakan sebagai

perbandingan dari menghindari manipulasi terhadap sebuah karya ilmiah dan

menguatkan bahwa penelitian yang penulis lakukan benar-benar belum

pernah diteliti oleh banyak orang. Peneliti terdahulu yang relevan pernah

dilakukan antara lain:

1. Sundari Ridwan Rahmatini  yang berjudul Hubungan antara Konsep Diri

dengan Pemilihan Karir pada Remaja (Studi pada Siswa Kelas XI SMAN

4 Simpang Tiga Pekanbaru) tahun 2009 berdasarkan hasil penelitiannya

terdapat hubungan yang positif dan sangan signifikan. Artinya semakin

positif konsep diri seseorang maka semakin tepat pula pemilihan karir

dan sebaliknya.

2. Lolyta Yani Putri pada tahun 2009 tentang Hubungan Antara Self-

Efficacy dengan Motivasi dalam Belajar pada Siswa Kelas XI SMA

Negeri 7 Pekanbaru. Berdasarkan hasil penelitiannya disimpulkan

terdapat hubungan yang sangat signifikan antara variabel self-efficacy

dengan variabel motivasi belajar pada siswa kelas XI SMAN 7

Pekanbaru. Artinya bagaimana self-efficacy yang dimiliki siswa akan

berdampak kepada motivasi belajar siswa tersebut. Hubungan antara self-

efficacy dengan motivasi dalam belajar siswa pada siswa kelas IX SMAN

7 Pekanbaru adalah positif, ini berarti semakin tinggi self-afficacy yang

dimiliki siswa makan akan semakin tinggi motivasi dalam belajar yang

dimiliki siswa dan sebaliknya.
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3. Zabariah pada tahun 2008 yang berjudul Hubungan antara Konsep Diri

dengan Prestasi Belajar pada Siswa-siswi di SMA Negeri 19 Mandau

Duri. Berdasarkan hasil penelitiannya dikategorikan valid pada skala

konsep diri diperoleh koefesien reliabilitas sebesar 0,9063 sedangkan

reliabilitas skala motivasi belajar sebesr 0,8576.

Adapun penelitian yang penulis lakukan saat ini berjudul “Hubungan

Pemahaman Konsep Diri dengan Motivasi Belajar Siswa Kelas VIII di MTsN

Bukit Raya UK Pekanbaru”. Penelitian ini berkenaan dengan pemahaman

konsep diri siswa dan hubungannya dengan motivasi belajar siswa MTsN

Bukit Raya UK Pekanbaru. Maka perbedaan dari penelitian penelitian

sebelumnya adalah meninjau pemahaman konsep diri dengan motivasi belajar

siswa kelas VIII MTsN Bukit Raya UK Pekanbaru.

C. Konsep Operasional

Konsep operasional ini merupakan konsep yang digunakan untuk

memberikan batasan-batasan terhadap kerangka teoritis, hal ini sangat

diperlukan agar tidak terjadi salah pengertian dalam memahami tulisan ini.

Yang menjadi fokus penelitian ini adalah hubungan konsep diri dengan

motivasi dalam belajar siswa.

1. Indikator dari variabel X (konsep diri) adalah:

a. Konsep Diri Fisik

1) Siswa berpenampilan bagus dan rapi

2) Siswa berani untuk berpenampilan berbeda dengan oraang lain

3) Siswa merasa bangga dengan kondisi fisiknya
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b. Konsep Diri Emosional

1) Siswa mampu menghadapi keadaan emosional

2) Siswa mengenali emosinya saat belajar

3) Siswa merasa percaya diri dalam melakukan apapun

c. Konsep Diri Sosial

1) Siswa dapat menyesuaikan diri dengan orang lain dan lingkungan

2) Siswa senang bergaul dengan orang lain

3) Siswa engan bekerja sama dengan orang lain

d. Konsep Diri Intelektual

1) Siswa memiliki kemampuan terbatas

2. Indikator dari variabel Y (motivasi belajar) adalah:

a. Tekun menghadapi tugas (mengerjakan dengan serius dalam waktu

yang lama tidak pernah berhenti sebelum selesai).

b. Sering bekerja sendiri.

c. Ulet menghadapai kesulitan (tiadak lekas putus asa).

d. Tidak pernah mudah melepaskan hal yang diyakini.

e. Dapat mempertahankan pendapatnya (kalau sudah yakin akan sesuatu).

f. Cepat bosan pada tugas-tugas yang rutin (hal-hal yang bersifat

mekanis, berulang-ulang begitu saja, sehingga kurang kreatif)

g. Senang mencari dan memecahkan masalah soal-soal.

h. Siswa tidak menyontek saat mengerjakan ulangan atau latihan di kelas.

i. Siswa dapat memanfaatkan waktu dengan efektif.

j. Siswa selalu mengerjakan pekerjaan rumah.

k. Siswa membuat catatan yang dianggap penting

l. Siswa selalu hadir dalam seriap proses belajar mengajar.


