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 ABSTRACT 

 

 

 ANINDA SANDHI PUTRI. Effect of Discipline Yourself And Learning 

CONCEPT Student Achievement Against Class VIII SMP Negeri 2 Limestone 

Academic Year 2015/2016. Essay. Yogyakarta. The Faculty of Education 

University of PGRI Yogyakarta, May 2016. 

 

 Research Singer aims to review determine (1) the effect of concept 

Yourself Against The learning achievement ON Students, (2) the effect of the 

discipline of learning on student achievement, (3) the effect of concept Yourself 

And discipline learned Against the learning achievement of Grade VIII Junior 

High School 2 Gamping Sleman Yogyakarta Academic year 2015/2016. 

 Population Research Singer is a whole school class VIII SMPN 2 

Yogyakarta Sleman Gamping Academic Year 2015/2016 That amounts to 208 

students. Decision WITH quota random sampling technique using a number of 66 

students. Data collection methods used hearts Singer Research Documentation 

And The validated questionnaire WITH construct validity. Data analysis 

techniques WITH using multiple regression analysis. 

 Research results show that (1) There is a positive influence BETWEEN 

concept Yourself Against Student learning achievement, WITH know rx1y Value 

calculation results = 0592 WITH p = 0.000 <0.05, which means that the Better 

concept of Self, then learning achievement Students Getting Better , (2) There is a 

positive influence on learning discipline BETWEEN Against Student learning 

achievement WITH know rx2y Value calculation results = 0518 WITH p = 0.000 

<0.05, which means that the Better discipline learned So the Better Achievement 

Students learn AT, (3) There The positive influence of self concept and discipline 

of learning on student achievement WITH know the findings of Value calculation 

of F = 21 485 BY (p) 0.000 <0.05, which means that the Better concept Yourself 

And The High-discipline to learn Students then learn the Better anyway 

Achievement Students , Implications Research hearts Singer, Giving instructions 

to the parties indicated that the school guidance counseling especially SERVICES 

Personal Good Guidance ON Students have an Important Role For Yourself And 

increased understanding of the concept AT Students learn discipline. The school 

has Important Role That supports the activities through the implementation of 

guidance counseling SERVICES Effective learning achievements so LEAD IN 

Student Good Student. 

 

Keywords: self concept, self-discipline learning, learning achievement 
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ABSTRAK 

 

ANINDA SANDHI PUTRI. Pengaruh Konsep Diri dan Kedisiplinan Belajar 

terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas VIII SMP Negeri 2 Gamping Tahun Ajaran 

2015/2016. Skripsi. Yogyakarta. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Universitas PGRI Yogyakarta,  Mei 2016. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) pengaruh konsep diri 

terhadap prestasi belajar pada siswa, (2) pengaruh kedisiplinan belajar terhadap 

prestasi belajar siswa, (3) pengaruh konsep diri dan kedisiplinan belajar terhadap 

prestasi belajar siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Gamping Sleman Yogyakarta 

Tahun Ajaran 2015/2016. 

Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa Kelas VIII SMP Negeri 2 

Gamping Sleman Yogyakarta tahun ajaran 2015/2016 yang berjumlah 208 siswa. 

Pengambilan dengan menggunakan teknik quota random sampling sejumlah 66 

siswa. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini digunakan dokumentasi dan 

angket yang divalidasi dengan validitas konstruk. Teknik analisis data dengan 

menggunakan analisis regresi ganda. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) Ada pengaruh positif antara 

konsep diri terhadap prestasi belajar siswa, dengan mengetahui hasil perhitungan 

nilai rx1y = 0,592 dengan p =  0,000 < 0,05, yang berarti semakin baik konsep 

diri, maka prestasi belajar siswa akan semakin baik, (2) Ada pengaruh positif 

antara kedisiplinan belajar terhadap prestasi belajar siswa dengan mengetahui 

hasil perhitungan nilai rx2y = 0,518 dengan p = 0,000 < 0,05, yang berarti 

semakin baik kedisiplinan belajar maka semakin baik prestasi belajar pada siswa, 

(3) Ada pengaruh yang positif konsep diri dan kedisiplinan belajar terhadap 

prestasi belajar siswa dengan mengetahui hasil perhitungan nilai Fhitung = 21,485 

dengan (p) 0,000 < 0,05, yang artinya semakin baik konsep diri dan semakin 

tinggi kedisiplinan belajar siswa maka semakin baik pula prestasi belajar siswa. 

Implikasi dalam penelitian ini, memberi petunjuk kepada pihak sekolah bahwa 

layanan bimbingan konseling terutama bimbingan pribadi yang baik pada siswa 

mempunyai peran penting bagi pemahaman konsep diri dan peningkatan 

kedisiplinan belajar pada siswa. Sekolah memiliki peran penting melalui kegiatan 

yang mendukung terlaksananya layanan bimbingan konseling yang efektif 

sehingga diperoleh prestasi belajar siswa yang baik pada siswa. 

 

Kata kunci :  konsep diri, kedisiplinan belajar, prestasi belajar  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada era perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang ini 

belajar tidak dapat ditunda-tunda lagi jika individu malas belajar maka akan 

tertinggal dan mengalami kesulitan dalam mengikuti laju perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, bahkan akan mengalami kesulitan dalam 

menerima dan menguasai materi pelajaran yang diberikan oleh guru di 

sekolah. 

Masalah belajar adalah merupakan inti dari seluruh proses dalam 

kegiatan pendidikan. Belajar merupakan hal yang penting bagi peserta didik, 

sebab dengan belajar mereka memperoleh ilmu pengetahuan, perubahan 

tingkah laku, memperoleh kecakapan baru serta memperoleh kemajuan. Hal 

ini sesuai dengan pendapat Oemar hamalik (2003 :28) belajar adalah suatu 

proses usaha yang bertujuan untuk mengembangkan perubahan tingkahlaku 

menuju ke yang lebih maju dengan jalan latihan, pengalaman yang sadar. 

Dalam belajar dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut 

sumadi suryabrata (2013: 233) faktor-faktor yang mempengaruhi belajar 

adalah sebagai berikut : 

1. Faktor dari luar diri anak, meliputi: 

a. Faktor sosial, seperti pengaruh masyrakat, lingkungan dan sebagainya. 

b. Faktor non sosial, seperti keadaan sekitar, keadaan tempat, alat-alat 

yang ada dan sebagainya. 
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2. Faktor dari dalam diri anak meliputi : 

a. Faktor fisiologis, meliputi kedaan jasmani, kesehatan, fungsi fisiologis. 

b. Faktor psikologis, meliputi kepribadian yang seimbang ( balace 

personality), konsep diri ( self confidence ) , dan intelegency. 

Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi belajar tersebut, maka 

dapat dikemukakan bahwa konsep diri merupakan salah satu faktor internal 

yang ikut mempengaruhi dalam keberhasilan belajar. 

Konsep diri adalah merupakan gambaran atau pandangan individu 

terhadaap dirinya sendiri. Kemampuan individu dalam memahami cenderung 

memperlihatkan image yang tepat, positif dan realistis terhadap dirinya 

sendiri. Hal ini dapat menjadikan dorongan dalam belajar untuk menguasai 

pelajaran. Apabila individu tidak mampu dalam memahami dirinya terlalu 

tinggi atau rendah maka dengan sendirinya akan menimbulkan kengganan 

dalam diri individu untuk mengikuti pelajaran. Karena memandang dirinya 

tinggi maka sudah menganggap dirinya sebagai orang paling pintar, cakap 

dan lain sebagainya. Sebaliknya jika individu memandang dirinya rendah 

maka akan beranggapan sebagai anak yang bodoh, jelek, tidak berguna dan 

lain sebgainya, sehingga anak tidak terdorong untuk belajar menguasai 

pelajaran yang diberikan oleh sekolah. 

Apabila seseorang siswa mengatakan “saya tidak mampu mengikuti 

pelajaran matematika karenan saya bodoh’’ atau ‘’saya tidak akan mendapat 

nilai baik untuk pelajaran bahasa inggris’’, sebenarnya ia tidak sedang 

membicarakan dirinya sendiri. Kata-kata yang diucapkan individu tersebut 
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menunjukkan bahwa ia tersebut menunjukkan bahwa ia menilai dirinya tidak 

mempunyai cukup kemampuan karena ia bodoh. 

Perasaan individu bahwa ia tidak mempunyai kemampuan 

menunjukkan adanya sikap negatif terhadap kualitas kemampuan yang ia 

miliki. Padahal, segala keberhasilan banyak bergantung dari bagaimana cara 

individu memandang kualitas kemampuan yang ia miliki.  

Menurut Robinson yang dikutip oleh Abin Syamsudin (2005: 125) 

bahwa “adanya anak memiliki masalah akademik, disebabkan karena ia 

kurang mampu mengenal dirinya, baik dari segi kekurangan maupun 

kelebihannya. Karena ia tidak mengenal dirinya, maka sukar pula bagi 

individu untuk mengadakan pengarahan pada dirinya sendiri”. Dengan 

demikian maka dapat diasumsikan bahwa dengan adanya konsep diri yang 

realistis akan dapat mendorong individu untuk belajar menguasai pelajaran. 

Untuk mencapai konsep diri yang reaalistis diperlukan adanya suatu 

disiplin diri yaitu suatu sikap disiplin terhadap suatu tindakan atau aktifitas 

yang timbul dari dalam diri sendiri dengan penuh kesadaran tanpa ada 

paksaan. Disiplin biasanya mengacu pada norma-norma atau aturan-aturan 

yang ada. Dalam lembaga pendidikan aturan tersebut lebih dikenal dengan 

tata tertib sekolah. Keberadaan tata tertib sekolah adalah agar siswa 

berperilaku sesuai dengan lingkungan. 

Dengan terciptanya lingkungan belajar yang baik maka akan 

mendukung terselenggaranya proses belajar dengan lancar. Hal ini sangat 

tergantung pada kedisiplinan personal dan realistis, juga kedisiplinan yang 

tinggi akan berpengaruh terhadap penguasaan materi yang telah diajarkan 
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oleh guru disekolah. Dengan demikian akan mendorong siswa untuk 

mencapai keberhasilan atau prestasi dalam belajarnya. 

Dari uraian tersebut di atas mendorong peneliti untuk mengadakan 

penelitian yang berjudul “Pengaruh Konsep Diri dan Kedisiplinan Belajar 

terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas VIII SMP Negeri 2 Gamping Sleman 

Tahun Ajaran 2015/2016”. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat di identifikasi masalah 

yang dialami siswa adalah sebagai berikut: 

1. Konsep diri merupakan salah  satu faktor yang mempengaruhi prestasi 

belajar siswa. 

2. Konsep  diri yang positif  belum sepenuhnya tertanam pada diri siswa. 

3. Masih sulitnya siswa melakukan kedisiplinan dalam belajar. 

4. Konsep diri yang positif dan kedisiplinan belajar yang baik sebagai salah 

satu jalan untuk memperoleh prestasi yang baik pula. 

C. Pembatasan Masalah 

Penelitian yang akan dilakukan mengenai masalah di atas dipandang 

perlu memiliki batasan dan ruang lingkup yang jelas agar penelitian dapat 

terfokus dan konsisten terhadap permasalahan yang akan dipecahkan. Dalam 

penelitian ini pembahasan masalah akan dibatasi pada Pengaruh Konsep Diri 

dan Kedisiplinan Belajar terhadap Prestasi Belajar Siswa kelas VIII di  SMP 

Negeri 2 Gamping Sleman Tahun Ajaran 2015/2016. 
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D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah tersebut diatas, maka dapat dirumuskan 

masalah yang pokok dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1. Apakah ada Pengaruh yang positif antara Konsep diri dengan Prestasi 

Belajar pada siswa kelas VIII SMP N 2 Gamping Sleman tahun Ajaran 

2015/2016? 

2. Apakah ada Pengaruh positif antara Kedisiplinan belajar dengan Prestasi 

Belajar pada siswa kelas VIII di SMP N 2 Gamping Sleman tahun Ajaran 

2015/2016? 

3. Apakah ada Pengaruh positif antara Konsep diri dan Kedisiplinan belajar 

dengan Prestasi Belajar pada siswa kelas VIII di SMP N 2 Gamping 

Sleman tahun Ajaran 2015/2016? 

E. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Untuk Mengetahui Pengaruh antara Konsep Diri dengan Prestasi Belajar 

pada siswa kelas VIII di SMP N 2 Gamping Sleman tahun Ajaran 

2015/2016. 

2. Untuk Mengetahui Pengaruh antara Kedisiplinan belajar dengan Prestasi 

Belajar pada siswa kelas VIII di SMP N 2 Gamping Sleman tahun Ajaran 

2015/2016. 

3. Untuk Mengetahui Pengaruh antara Konsep Diri dan Kedisiplinan belajar 

dengan Prestasi Belajar pada siswa kelas VIII di SMP N 2 Gamping 

Sleman tahun Ajaran 2015/2016. 

5 



 

xxi 

 

F. Manfaat Penelitian  

Dengan melakukan penelitian terhadap konsep diri dan kedisiplinan 

belajat dengan prestasi belajar pada siswa, manfaat yang diharapkan peneliti 

adalah : 

1. Secara teoritis 

a. Hasil penelitian dapat untuk menambah wawasan peneliti dalam 

mengkaji dan menerapkan teori-teori yang ada. 

b. Dapat menambah teori-teori yang dapat mendukung perkembangan 

ilmu pengetahuan dalam bidang bimbingan dan konseling sebagai 

bahan peningkatan mutu pendidikan khususnya dalam pemberian 

layanan. 

c. Memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan bimbingan dan 

konseling berkaitan dengan konsep diri dan kedisiplinan belajar dengan 

prestasi belajar. 

2. Secara praktis 

a. SMP N 2 Gamping. 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi 

sekolah agar nantinya fungsi bimbingan dan konseling dapat berperan 

penting dalam membantu permasalahan yang dialami oleh siswa. 

b. Universitas PGRI Yogyakarta. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi 

perpustakaan dan sebagai masukan untuk penelitian yang selanjutnya. 

c. Peneliti. 
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Peneliti ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan 

yang berkaitan dengan layanan bimbingan dan konseling di sekolah. 
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