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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Tale (Burns, 1993, hlm.3)  berpendapat bahwa “Individu akan banyak 

menemukan kecacatan moral dalam diri apabila ia dapat mengenali dirinya 

sendiri”. Pemahaman dari pernyataan di atas adalah individu yang baik adalah 

individu yang dapat mengenali dirinya sendiri, melalui  pengamatan akan diri oleh 

individu akan membantunya memahami dirinya sendiri, mengetahui 

kekurangannya sehingga ia dapat memperbaikinya, mengetahui kelebihan diri 

agar ia dapat mengembangkannya. 

Konsep diri tidak lepas dari perilaku individu, pengaruh yang diberikan 

konsep diri individu dapat mengubah pikiran, perasaan, persepsi, dan tingkah laku 

individu itu sendiri. Individu melakukan antisipasi atas reaksi-reaksi orang lain 

untuk bertingkahlaku dengan pantas, hal ini merupakan tindakan yang dilakukan 

setelah individu melakukan pengamatan terhadap interaksi orang lain dengan 

dirinya, sebaliknya dalam situasi tertentu individu memperlakukan dirinya 

sebagaimana lingkungan memperlakukannya (Mead, 1934, hlm.171).  

Penelitian konsep diri oleh Fitriyaningsih tahun 2013 terhadap siswa SMP 

Terbuka Kota Serang memberikan temuan yaitu sekitar 39,13% atau sembilan 

orang siswa dari 23 siswa memiliki konsep diri yang rendah, sebanyak 1 orang 

atau 4.35% siswa memiliki konsep diri yang sangat tinggi, 2 orang atau 8.70% 

siswa memiliki konsep diri yang tinggi, 10 orang atau 43.48% siswa memiliki 

konsep diri yang sedang, 9 orang atau 39.13% siswa memiliki konsep diri yang 

sedang dan 1 orang atau 4.35% siswa memiliki konsep diri yang sangat rendah. 

Berdasarkan penelitan di atas dapat disimpulkan bahwa konsep diri siswa pada 

tingkat sedang. Perilaku dari individu dapat ditentukan oleh tiga faktor yaitu 

faktor situasional (persepsi), faktor kebiasaan (memori) dan faktor motivasi. Hal 

ini selaras dengan pendapat  McClelland (1975, hlm.42) tentang munculnya 

perilaku.  

That behavior is determined by situational (perceptual) factors, by habit 

(memory) factors and by motivational factors. it follows that if one wants 
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a particular response to reflect motivationprimarily, the strength of the 

other two determinants must either be known, minimized or randomized”. 

 

Perilaku dapat muncul berdasarkan dorongan atau motivasi dari individu, 

kebutuhan dasar dari individu merupakan sesuatu dengan keadaan yang tidak 

nyaman dalam arti luas "menyakitkan", sehingga manusia akan termotivasi, tidak 

hanya oleh kebutuhan organik (ketidaknyamanan) yang akan segera muncul dan 

dirasakan, tetapi juga melalui antisipasi semata-mata untuk kebutuhan tersebut 

(McClelland, 1958, hlm.9). Tidak hanya kebutuhan dasar yang dapat 

memunculkan perilaku, namun manusia juga pada dasarnya memiliki need for 

achievement (n-Ach) yaitu kebutuhan akan berprestasi, kebutuhan ini akan 

mendorong individu melakukan aktivitas berprestasi, dengan demikian hakikatnya 

manusia mempunyai kemampuan untuk berprestasi di atas kemampuan yang lain. 

Individu yang memiliki need of Achievement (n-Ach) yang tinggi lebih 

memungkinkan terlibat dalam kegiatan atau tugas yang memiliki tingkat tanggung 

jawab individu yang tinggi terhadap hasil, memerlukan keterampilan dan usaha 

individu dan memiliki umpan balik yang jelas pada kinerja dibandingkan individu 

dengan N-Ach yang rendah (McClelland, 1987, hlm.98).   

Murray (McClelland, 1987, hlm.46) mengungkapkan bahwa need  

achievement (n-Ach) digunakan untuk mencapai sesuatu yang sulit, untuk 

menguasai, memanipulasi, atau mengatur benda-benda fisik, untuk menjadi 

manusia yang eksis atau penghasil ide, melakukan suatu hal dengan tepat dan 

cepat. Mengatasi hambatan dan mencapai standar yang tinggi untuk mengungguli 

diri sendiri, dan mengungguli orang lain.  

Konsep kebutuhan manusia telah berkembang atau berevolusi menjadi 

suatu konstruksi, yang sekarang lebih sering disebut motif daripada kebutuhan. 

Motif merangkum nilai, biasanya seseorang ditempatkan sesuai dengan  kelas 

insentif yaitu pada tujuan potensial. Seseorang yang umumnya menempatkan nilai 

intrinsik yang relatif tinggi pada insentif prestasi, seperti memenangkan balapan, 

kontes intelektual atau seseorang melakukan pekerjaannya dengan baik akan 

dikatakan memiliki kebutuhan tinggi atau motif untuk berprestasi. Motif 

memprediksi nilai-nilai perbedaan masing-masing insentif individu, yang 

merupakan komponen penting dalam pengambilan keputusan individu untuk 
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mengejar dan mewujudkan tujuan yang ditetapkan. (Heckhausen, 1991, 

McClelland et al, 1953 Murray, 1938). 

Masalah prestasi dapat muncul pada saat siswa tidak menetapkan tujuan, 

tidak merencanakan bagaimana untuk menjangkau tujuan tersebut serta tidak 

cukup memantau kemajuan mereka terhadap pencapaian tujuan. Hambatan-

hambatan yang banyak terhadap prestasi di sekolah menjadi lebih jelas  pada saat 

siswa berada di sekolah menengah atau sekolah tinggi (Santrock, 2008,hlm.475). 

Hal ini dibuktikan oleh hasil penelusuran Dahlan (2011, hlm.6) mengungkapkan 

di kelas mata kuliah psikologi kepribadian di Sekolah Tinggi “X” di Bandung 

ditemukan di bawah 40%  mahasiswa mampu menetapkan tujuannya secara 

spesifik dan yakin akan pencapaian tujuan hidupnya. 

Perilaku curang dalam tugas akademik cenderung ditemukan pada siswa 

dengan motivasi berprestasi rendah, perilaku negatif tersebut adalah mencuri 

tugas orang lain, plagiarism, menyontek ketika ujian sedang berlangsung, dan lain 

sebagainya. Sebaliknya, siswa dengan motivasi berprestasi yang tinggi tidak 

ditemukan perilaku curang dalam akademik. Motivasi berprestasi ditemukan 

menjadi prediktor signifikan dari probabilitas yang lebih tinggi terlibat dalam 

plagiarisme, bahkan di hadapan situasional tingkat persepsi pencegahan  

(Hartanto,  2012, Mujahidah, 2009, Elias, Zhang & Nora 2009, Ogilvie dan Anna 

Stewart,2010). 

Motivasi  akademik yang rendah tidak hanya ditemukan pada siswa 

menyontek tetapi juga pada siswa yang melakukan prokrastinasi, rendahnya 

motivasi akademik siswa dapat membuat siswa tidak memiliki keyakinan bahwa 

mereka dapat menyelesaikan tugas sehingga mereka akan berusaha menghindari 

tugas atau melakukan prokrastinasi dalam mengerjakannya, tugas akademik 

menjadi prioritas terakhir  bagi siswa yang memiliki motivasi akademik rendah, 

sehingga perilaku prokrastinasi adalah hal yang wajar. (Sirin 2011, Chow 2011, 

Faruk 2011, Sugito, 2012), 

Motivasi berprestasi akademis para siswa dalam beberapa penelitian 

sangat dipengaruhi oleh jejaring rekan sebaya, siswa-siswa yang sudah bergabung 

dalam kelompok, biasanya merasa memiliki tanggung jawab terhadap 

kelompoknya, seiring waktu para anggota jejaring menjadi serupa satu sama lain. 
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Beberapa penelitian juga menemukan bahwa diskusi diantara teman-teman 

memengaruhi pilihan aktifitas mereka  dan keputusan yang mereka buat sering 

sama satu dengan yang lainnya (Dweck & Goetz, 1978, Ryan, 2000, Berndt, 

1999). 

Fernald dan Fernald (1999) mengatakan dalam memunculkan motivasi 

seseorang untuk berprestasi dipengaruhi oleh banyak hal, salah satunya adalah 

konsep diri. Konsep diri sebagai gagasan tentang diri sendiri yang berisi cara 

pandang individu terhadap dirinya sebagai pribadi. Begitu pula dengan konsep 

diri akademik. Prabadewi dan Widiasavitri (2014, hlm.8) menyatakan terdapat 

sumbangan variabel konsep diri akademik terhadap variabel motivasi berprestasi 

sebesar 34,5% dan sumbangan selain dari variabel konsep diri akademik terhadap 

variabel motivasi berprestasi adalah sebesar 65,5%. 

Arni Dyah Retnowati melakukan penelitian tentang motivasi berprestasi 

dan konsep diri terhadap intensi monyentek 99 siswa SMA Negeri Program 

Akselerasidi Kabupaten Wonogiri di tahun 2013. Hasil penelitian ini 

mendapatkan dari 99 subjek yang diteliti, diketahui ada 1 subjek (1%) yang 

memiliki konsep diri sangat tinggi, 14 (14,1%) subjek memiliki konsep diri tinggi, 

81 subjek memiliki konsep diri sedang dan hanya 3 subjek (3,3%) yang memiliki 

konsep diri rendah. Data dari motivasi berprestasi diketahui 3 subjek (3%) atau 

siswa memiliki motivasi berprestasi tinggi, 93 subjek (93,9%) atau siswa memiliki 

motivasi berprestasi sedang, dan 3 subjek (3%) memiliki motivasi berprestasi 

rendah. Sementara intensi menyontek siswa diketahui (1%) atau 1siswa  dari 93 

siswa memiliki intensi menyontek tinggi, 74 subjek (74,7%) memiliki intensi 

menyontek sedang, dan 24 subjek (24,2%) memiliki intensi menyontek rendah. 

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai koefisien korelasi R = 0,546, 

Fregresi = 20,341; p = 0,001 (p < 0,01). Artinya variabel konsep diri dan motivasi 

berprestasi dapat digunakan sebagai prediktor untuk memprediksikan intensi 

menyontek. Nilai koefisien korelasi rx1y = -0,333, p = 0,001 (p < 0,01), artinya ada 

korelasi negatif yang sangat signifikan antara konsep diri dengan intensi 

menyontek, semakin tinggi konsep diri maka akan semakin rendah intensi 

menyontek, begitu pula sebaliknya. Hasil korelasi rx2y= -0,485; p=0,000 (p< 0,01), 

artinya ada korelasi negatif yang sangat signifikan antara motivasi berprestasi 
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dengan intensi menyontek, semakin tinggi motivasi berprestasi maka akan 

semakin rendah intensi menyontek, begitu pula sebaliknya. 

Peranan atau sumbangan efektif  konsep diri terhadap intensi menyontek 

dalam penelitian ini adalah sebesar 8%, sumbangan motivasi berprestasi terhadap 

intensi menyontek sebesar 22%. Total sumbangan efektif konsep diri dan motivasi 

berprestasi terhadap intensi menyontek adalah sebesar 30% (pembulatan R square 

29,8%). Hal ini artinya masih ada 70% faktor-faktor lain yang memengaruhi 

intensi menyontek di luar variabel konsep diri dan motivasi berprestasi. Beberapa 

faktor yang memengaruhi siswa untuk melakukan perilaku menyontek adalah 

adanya ketakutan akan kegagalan dalam ujian, tuntutan orang tua untuk 

memperoleh nilai baik dan lingkungan belajar.  

Berdasarkan penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa konsep diri dapat 

memengaruhi intensi menyontek sebesar 8%, pengaruh motivasi berprestasi 

terhadap intensi menyontek sebesar 22%. Total sumbangan efektif konsep diri dan 

motivasi berprestasi terhadap intensi menyontek sebesar 30%, sehingga dapat 

disimpulkan konsep diri positif dan motivasi berprestasi dapat mengurangi 

perilaku menyontek.  

Hasil penelitian Lawson  (2004 :193-194) tentang sikap curang individu 

dalam akademik akan memengaruhi individu tersebut dalam bekerja. Beberapa 

siswa diobservasi dengan pertanyaan tentang keinginan mereka untuk melakukan 

pengembangan kemampuan atau melakukan negosiasi dalam bisnis, hasil 

observasi tersebut adalah 42,3% dari siswa setuju mengembangkan kemampuan 

mereka dalam bisnis,  sekitar  (28,6%) siswa sangat setuju dengan pernyataan ini, 

37,6% siswa tidak setuju untuk mengembangkan kemampuan mereka dan 

(13,2%) siswa sangat tidak setuju untuk mengembangkan kemampuan mereka.  

 

1.2 Rumusan Masalah Penelitian 

Rumusan masalah dalam penelitian ini terkait dengan hubungan konsep 

diri, motivasi berprestasi dan prestasi belajar siswa di Pondok Pesantren Daaul 

Ilmi Cipeundeuy Bandung Barat adalah sebagai berikut ini: 

1. Bagaimana profil konsep diri siswa di Pondok Pesantren Daarul Ilmi 

Cipeundeuy Bandung Barat tahun ajaran 2014-2015? 
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2. Bagaimana profil motivasi berprestasi siswa di Pondok Pesantren Daarul 

Ilmi Cipeundeuy Bandung Barat tahun ajaran 2014-2015? 

3. Apakah terdapat hubungan konsep diri dengan prestasi akademik siswa di 

Pondok Pesantren Daarul llmi Cipeundeuy Bandung Barat tahun ajaran 

2014-2015? 

4. Apakah terdapat hubungan motivasi berprestasi dengan prestasi akademik 

siswa di Pondok Pesantren Daarul llmi Cipeundeuy Bandung Barat tahun 

ajaran 2014-2015? 

5. Apakah terdapat hubungan konsep diri dan  motivasi berprestasi dengan 

prestasi akademik siswa di Pondok Pesantren Daarul llmi Cipeundeuy 

Bandung Barat tahun ajaran 2014-2015 

 

1.3 Tujuan penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut ini: 

1. Mengidentifikasi profil konsep diri siswa di Pondok Pesantren Daarul llmi 

Cipeundeuy Bandung Barat tahun ajaran 2014-2015. 

2. Mengidentifikasi profil motivasi berprestasi siswa di Pondok Pesantren 

Daarul llmi Cipeundeuy Bandung Barat tahun ajaran 2014-2015. 

3. Mendeskripsikan hubungan konsep diri dengan prestasi belajar siswa di 

Pondok Pesantren Daarul llmi Cipeundeuy Bandung Barat tahun ajaran 

2014-2015. 

4. Mendeskripsikan hubungan motivasi berprestasi dengan prestasi belajar 

siswa di Pondok Pesantren Daarul llmi Cipeundeuy Bandung Barat tahun 

ajaran 2014-2015. 

5. Mendeskripsikan hubungan konsep diri dan motivasi berprestasi dengan 

prestasi belajar siswa di Pondok Pesantren Daarul llmi Cipeundeuy 

Bandung Barat tahun ajaran 2014-2015. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat dalam meningkatkan konsep diri 

siswa yang positif dalam pembelajaran dan meningkatkan motivasi berprestasi 
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siswa disekolah. Secara praktis hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan 

digunakan oleh: 

1. Bagi guru dan semua pihak yang berhubungan dengan peningkatan 

prestasi belajar siswa, hasil penelitian ini dapat menjadi panduan dalam 

mengembangkan konsep diri siswa yang positif dan meningkatkan 

motivasi berprestasi akademik siswa di dalam kelas maupun diluar kelas.  

2. Bagi peneliti selanjutnya,  sebagai bahan rujukan dan bahan pertimbangan 

dalam melakukan penelitian selanjutnya. 

 

1.5 Struktur Organisasi Tesis  

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab sesuai 

dengan pedoman penulisan karya ilmiah UPI pada tahun 2014-2015 sebagaimana 

berikut ini: 

1. Bab I (Pendahuluan) 

Bab ini membahas tentang latar belakang diadakannya penelitian, dengan 

memunculkan penelitian-penelitian sebelumnya yang mendukung 

diadakannya penelitian ini. Pada bab I ini juga berisikan masalah penelitian, 

tujuan penelitian dan manfaat dari penelitian. 

2. Bab II (Landasan Teoritis) 

Bagian-bagian dalam bab II (dua) membahas tentang teori-teori yang 

mendukung setiap variabel penelitian, teori setiap variabel akan dijelaskan 

mulai dari definisi variabel sampai hal-hal yang dapat mempengaruhi 

variabel-variabel dalam penelitian.  

3. Bab III (Metode Penelitian) 

Pada bab III (tiga) dibahas cara-cara yang akan digunakan dalam 

penelitian, termasuk sebelumnya membahas lokasi penelitian dan populasi 

penelitian. Metode dan alat yang digunakan untuk menganalisis data diperjelas 

dan akan disesuaikan pada bab ini. 

4. Bab IV (Hasil Penelitian dan Pembahasan) 

Bab IV (empat) membahas tentang hasil dari penelitian ini, hasil dari 

penelitian ini kemudian dibahas sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang 

ada dalam penelitian ini.   
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5. Bab V (Kesimpulan dan Saran) 

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dari hasil temuan penelitian ini 

sebagai pokok-pokok penting yang harus disampaikan dan didasarkan dari 

pertanyaan penelitian. 

 


