
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Keluarga merupakan suatu sistem sosial terkecil dan unik yang terdapat 

dalam kehidupan sehari-hari. Suatu keluarga itu dapat berbeda dari keluarga yang 

satu dengan yang lainnya, bila dilihat dari lokasi tempat tinggal suatu keluarga, 

ada keluarga yang bertempat tinggal di desa, di tengah-tengah kota, kawasan elit 

dan ada pula yang bertempat tinggal di kawasan kumuh. Bila dilihat dari faktor 

ekonomi, terdapat keluarga yang tergolong sebagai keluarga yang kaya, keluarga 

sederhana dan keluarga miskin. Kenyataan tentang bermacam-macamnya 

keluarga tersebut dapat mempengaruhi keaneka-ragaman suasana, tingkat 

kesejahteraan, ketentraman maupun kesulitan, kenyamanan serta rasa aman yang 

dirasakan anggota suatu keluarga. 

Pada kehidupan sehari-hari, anggota keluarga yang memiliki status ekonomi 

baik (kaya) belum tentu akan selalu merasa bahagia. Begitupun sebaliknya, 

keluarga yang tingkat ekonominya kurang memadai (miskin), belum tentu pula 

anggota keluarganya tidak merasakan bahagia. Keluarga yang bertempat tinggal 

di desa, tidak dapat dikatakan bahwa tingkat permasalahan yang dialami lebih 

sedikit dibandingkan dengan keluarga yang tinggal di kota. Hal ini dikarenakan 

kualitas dari kebahagian, kesejahteraan dan keharmonisan suatu keluarga tidak 

hanya ditentukan dari tingkat materi, pekerjaan, dan lokasi dari keluarga itu 

berada, melainkan yang mempengaruhinya. 
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Menurut Sudarsono (2004:125), keluarga bahagia dan utuh merupakan 

idaman bagi setiap pasangan, tetapi pada kenyataanya apa yang diharapkan itu 

tidak selalu sesuai dengan apa yang terjadi.  Jika dari masing-masing anggota 

keluarga tidak berusaha untuk menciptakan suasana yang mengarah kepada 

kebahagiaan, maka keharmonisan keluarga juga akan lebih sulit untuk tercapai. Di 

dalam keluarga terjadi proses bagaimana untuk mencintai, menyayangi, 

menghargai, menghormati, dan saling berbagi antar sesama anggota keluarga.  

Perilaku orang tua merupakan kunci bagi kesuksesan mereka dalam 

mendidik anak-anaknya. Secara tidak langsung, apa yang orang tua katakan dan 

lakukan akan menjadi contoh bagi anak-anaknya. Pujosuwarno (2004:20) 

menjelaskan bahwa: 

...di dalam lingkungan keluarga segala sikap dan tingkah laku kedua orang 

tua sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak, karena baik ayah 

maupun ibu adalah pendidik dalam kehidupan yang nyata, sehingga sikap 

dan tingkah laku orang tua akan diamati oleh anak tidak sebagai teori 

melainkan sebagai pengalaman bagi anak yang nantinya sikap dan tingkah 

laku orang tuanya akan mempengaruhi sikap dan tingkah laku anak. 

 

Keluarga merupakan lingkungan pendidikan pertama dan utama. karena 

anak mengenal dan memperoleh pendidikan pertama kali di dalam lingkungan 

keluarga, bahkan pendidikan tersebut dapat berlangsung pada saat anak masih 

berada dalam kandungan ibunya.  Dengan demikian, maka pendidikan dalam 

keluarga merupakan pendidikan kodrati, apalagi setelah lahir pergaulan diantara 

orang tua dan anak-anaknya yang diliputi oleh rasa cinta kasih, ketentraman dan 

kedamaian anak akan berkembang ke arah kedewasaan dengan wajar, yang dapat 

memberikan pengaruh penting dalam masa perkembangan anak. 



Pendidikan dalam keluarga ini merupakan dasar bagi perkembangan anak 

pada masa berikutnya. Di dalam lingkungan keluarga segala sikap dan tingkah 

laku orang tua sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak. Karena ayah dan 

ibu merupakan figur dan contoh pendidik dalam kehidupan yang nyata. Sehingga 

sikap dan tingkah laku orang tua adalah contoh mutlak yang dapat mempengaruhi 

sikap dan tingkah laku anak bedasarkan apa yang dapat mereka amati dalam 

kehidupan sehari-harinya. Pada masa perkembangan anak di sekolah, peran orang 

tua akan beralih pada guru-guru yang mangajar, namun pendidikan in-formal 

yang diperoleh anak dalam keluarganya akan terlihat di sekolah tersebut. Salah 

satu aspek yang paling terlihat adalah rasa percaya diri yang dimiliki oleh anak.  

Sudarsono (2004:125) mengatakan bahwa anak yang dibesarkan dalam 

suatu keluarga yang harmonis dan saling terbuka, akan lebih cenderung mampu 

untuk menunjukan rasa percaya dirinya di sekolah sebagai seorang siswa. Ia 

mampu untuk menjalin komunikasi yang baik dengan guru maupun temannya, 

selain itu siswa dengan rasa percaya diri yang baik akan lebih optimal dalam 

mengikuti proses belajar mengajar di kelas, bila dibandingkan dengan siswa yang 

kurang memiliki rasa percaya diri. 

Rasa percaya diri merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam 

perkembangan siswa, baik di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Rasa 

percaya diri yang dimaksud adalah  sikap percaya dan yakin akan kemampun 

yang dimiliki, yang dapat membantu seseorang untuk memandang dirinya dengan 

positif dan realitis sehingga ia mampu bersosialisasi secara baik dengan orang lain 

di lingkungan tempatnya berada. 



Siswa yang memiliki rasa percaya diri yang baik selalu yakin pada setiap 

tindakan yang dilakukannya, merasa bebas untuk melakukan hal-hal yang sesuai 

dengan keinginannya, tidak mudah menyerah dalam menghadapi tantangan serta 

mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Bagi seorang 

siswa di sekolah, tentu  hal tersebut dapat menjadi suatu bantuan yang dapat 

mempermudah proses belajarnya.  

Namun tidak semua individu mampu untuk memiliki rasa percaya diri yang 

cukup. Arijati  (2001:43) menyebutkan bahwa: 

Perasaan minder, malu, sungkan dan lain-lain, bisa menjadi kendala seorang 

individu siswa dalam proses belajarnya di sekolah maupun di 

lingkungannya, karena dengan rasa minder tersebut individu akan sering 

merasa tidak yakin dengan kemampuan dan keterampilan yang dimilikinya, 

sehingga lebih menutup diri, dan kurang mendapatkan banyak informasi 

langsung yang dibutuhkan.  

 

Penelitian ini tidak tergolong baru dalam dunia pendidikan namun tetap 

menarik untuk dilaksanakan, mengingat pendapat yang diungkapkan oleh Suwarjo 

dan Eliasa (2010:71) yang menyatakan bahwa “rasa rendah diri adalah suatu 

penghalang bagi siswa-siswi saat belajar karena rasa takut dan malu selalu 

menghantui yang membuat mereka selalu berpikir negatif terhadap diri sendiri”.  

Sesuai dengan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa seorang 

siswa yang kurang memiliki rasa percaya diri akan cenderung merasa tidak 

mampu untuk bersaing dengan siswa lainnya akan cenderung mudah untuk 

menyerah, ragu-ragu dalam mengambil keputusan serta tidak berani untuk 

mencoba hal-hal yang baru, sehingga potensi yang sebenarnya ada pada diri 

mereka tidak mampu dimanfaatkan secara optimal.  



Hasil penelitian yang dilakukan oleh Andriani, M pada tahun 2015, 

membuktikan bahwa: 

Terdapat hubungan antara kepercayaan diri dengan motivasi belajar siswa di 

MTS Laboratorium Kota Jambi, dengan nilai korelasi yang diperoleh 

sebesar 0,422. Dengan hasil analisis tersebut, maka dapat disimpulkan 

bahwa terdapat hubungan yang memadai antara kepercayaan diri dengan 

motivasi belajar siswa di MTS Laboratorium Kota Jambi. 

 

Besarnya peran penting akan rasa percaya diri siswa di sekolah tidak kalah 

dengan kemampuan intelegensi siswa. Mastuti dan Aswi, (2008:32) berpendapat 

bahwa : 

Rasa percaya diri akan membuat individu menjadi lebih mampu untuk 

memotivasi, mengembangkan dan memperbaiki diri serta melakukan 

berbagai inovasi sebagai kelanjutannya. Sikap percaya diri dapat dibentuk 

dengan belajar secara terus menerus, tidak takut akan kegagalan, dan 

menerapkan pengetahuan yang telah dipelajari dalam kehidupan sehari-

harinya. 

 

Berdasarkan pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa siswa yang 

memiliki rasa percaya diri yang baik lebih berpeluang untuk berhasil dalam proses 

belajarnya. Penelitian ini menarik dilaksanakan, karena sangat strategis untuk 

mengungkapkan hubungan antara keharmonisan keluarga dengan rasa percaya diri 

siswa di sekolah. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Gough dalam Luxor, 

(2005:64) membuktikan bahwa “siswa yang percaya dirinya rendah, lebih banyak 

tercatat sebagai siswa yang kurang berprestasi, memiliki rasa tanggung jawab 

yang rendah dan motivasi belajar yang rendah pula”. Dari penjabaran tersebut, 

maka dapat dilihat bahwa rasa percaya diri siswa di sekolah  merupakan aspek 

yang sangatlah penting untuk dimiliki setiap siswa.  



Berdasarkan pengamatan yang dilakukan peneliti pada tanggal 8 Januari 

2016, terlihat bahwa di SMP Negeri 3 Kota Jambi terdapat sedikitnya 6-11 orang 

siswa kelas VIII dari setiap kelasnya yang mengalami masalah dengan rasa 

percaya diri. Selain itu, terlihat bahwa bentuk-bentuk kurangnya rasa percaya diri 

siswa yang ditunjukan adalah adanya siswa yang kurang aktif saat proses belajar 

mengajar berlangsung, seperti enggan untuk bertanya serta kurang mampu untuk 

menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru yang mengajar. Sedangkan dalam 

pergaulan di lingkungan sekolah siswa dengan rasa percaya diri yang kurang baik 

lebih cenderung atau terlihat lebih suka menyendiri daripada berbaur dengan 

teman-temannya yang lain, berpenampilan kurang menarik, menunjukkan sikap 

pemalu atau minder saat berbicara dengan siswa yang lainnya di sekolah. 

Fatimah, (2012:39) menjelaskan bahwa “kurangnya rasa percaya diri siswa 

tersebut tentunya bukanlah fenomena yang tiba-tiba terjadi, melainkan hasil 

binaan yang berlangsung lama dari pola asuh maupun kondisi dan keadaan 

keluarga siswa tersebut”. Siswa yang orang tuanya sibuk bekerja, atau  siswa yang 

dibesarkan dalam keluarga otoriter akan mengalami kesulitan untuk menjalin 

interaksi dengan anggota keluarganya.  

Keharmonisan dalam keluarga juga berperan penting dalam memberikan 

pengaruh terhadap rasa percaya diri yang dimiliki oleh siswa di sekolah. Ketidak-

harmonisan keluarga tersebut umumnya disebabkan oleh  orang tua siswa yang 

sibuk berkerja, dan pola asuh yang diterapkan di dalam keluarga. Sehingga saat di 

rumah, siswa kurang terbiasa untuk berkomunikasi dan bertemu dengan orang-

orang terdekatnya, sehingga pembentukan rasa percaya dirinya terganggu. 



Orang tua yang sibuk berkerja kurang memiliki waktu untuk menjalin 

interaksi dengan anaknya. Kesibukan orang tua dalam perkerjaannya membuat 

komunikasi yang terjalin di dalam keluarga menjadi kurang efektif, kebersamaan 

sulit terjalin karena anggota keluarga sibuk dengan urusan masing-masing. 

Dengan minimnya waktu untuk berkumpul bersama seluruh anggota keluarga 

tersebut, maka tentunya hal ini juga berdampak pada lemahnya kerja sama, 

kurangnya kebersamaan, tidak terjadi proses saling menasihati dan rasa saling 

mencintai antar anggota keluargapun tidak terbentuk dengan maksimal. 

 Selain itu, pola asuh yang diterapkan orang tua di rumah pun dapat 

memberikan pengaruh terhadap pembentukan rasa percaya diri siswa di sekolah. 

Siswa yang dibesarkan dalam keluarga yang menganut pola asuh otoriter sehingga 

keluarga tersebut cenderung kurang mendengarkan pendapat yang disampaikan 

oleh anak-anaknya. Dampak dari penerapan pola asuh otoriter yang sering terlihat 

adalah siswa kurang mampu untuk menjalin interaksi atau berkomunikasi dengan 

orang lain, pendiam atau serta memilih untuk menghindari orang lain. 

Ketidak-harmonisan dalam suatu keluarga dapat menyebabkan anak merasa 

kurang disayang, kurang dihargai dan dihiraukan, bahkan dapat menyebabkan 

anak merasa tersisihkan di lingkungan keluarganya sendiri. Ketidak-harmonisan 

dalam keluarga yang sering terjadi adalah konflik antar anggota keluarga, 

perbedaan pendapat dan sikap yang dimiliki orang tua, seperti ayah yang keras, 

dan ibu yang selalu membela anaknya. Masalah tersebut dapat mengakibatkan 

anak menjadi seorang anak yang tidak bisa mandiri, dan tidak mampu menyadari 

kepedulian orang tuanya. 



Hal-hal tersebut di atas tentunya sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, 

namun hendaknya disadari bahwa perlakuan tersebut akan memberikan dampak 

negatif terhadap perkembangan rasa percaya diri yang dimiliki siswa. Di sekolah, 

siswa dengan rasa percaya diri yang kurag baik sering mengalami masalah, seperti 

dijauhi oleh teman-temannya,  kurang menguasai suatu materi pelajaran karena 

tidak berani untuk bertanya yang mana hal tersebut dapat mempengaruhi prestasi 

belajar yang diraihnya di sekolah. Disinilah letak pentingnya penelitian ini 

dilakukan. 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

peneliti merasa tertarik untuk mengangkat masalah tersebut sebagai bahan 

penelitian yang diwujudkan ke dalam bentuk sripsi dengan judul “Hubungan 

antara Keharmonisan Keluaga dengan Rasa Percaya Diri pada Siswa SMP Negeri 

3 Kota Jambi”. 

 

B. Batasan Masalah  

Mengingat luasnya cakupan teori ahli tentang variabel  penelitian dan 

terbatasnya waktu penelitian yang dimiliki, maka masalah dalam penelitian ini 

dibatasi hanya pada:    

1. Keharmonisan keluarga dalam penelitian ini dibatasi pada teori Gunarsa 

(2000:50) yang terdiri dari aspek: a). Kasih sayang antara keluarga, b). 

Saling pengertian sesama anggota keluarga, c). Komunikasi efektif yang 

terjalin di dalam keluarga dan e). Mempunyai waktu bersama dan kerjasama 

dalam keluarga. 



2. Sedangkan aspek rasa percaya diri dalam penelitian ini dibatasi pada teori 

MN.Ghufron & R. Risnawita, (2010:35) yaitu: a). Keyakinan akan 

kemampuan diri, b). Pemikiran rasional,  c). Sikap optimis, d). Obyektif dan 

e). Bertangung jawab  

3. Yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah siswa di SMP Negeri 3 

Kota Jambi yang terdaftar di kelas VIII pada semester ganjil tahun ajaran 

2016/2017. 

C. Rumusan Masalah 

Sesuai dengan uraian batasan masalah di atas, maka masalah dalam 

penelitian ini dapat dirumuskan menjadi seperti berikut: 

1. Bagaimanakah kualitas keharmonisan keluarga pada siswa SMP N 3 Kota 

Jambi?. 

2. Bagaimanakah kualitas rasa percaya diri pada siswa SMP N 3 Kota Jambi?. 

3. Apakah terdapat hubungan antara keharmonisan keluarga dengan rasa 

percaya diri pada siswa SMP N 3 Kota Jambi?. 

D. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan tentunya memiliki suatu tujuan yang ingin 

dicapai, maka secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk: 

1. Mendeskripsikan kualitas keharmonisan keluarga pada siswa SMP N 3 Kota 

Jambi 

2. Mendeskripsikan kualitas rasa percaya diri pada siswa SMP N 3 Kota Jambi 

3. Mengungkapkan apakah terdapat hubungan antara keharmonisan keluarga 

dengan rasa percaya diri pada siswa SMP N 3 Kota Jambi. 



E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari diadakannya penelitian ini bagi 

pihak-pihak yang bersangkutan adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Guru BK 

Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam membantu  

siswa yang memiliki rasa percaya diri kurang baik karena adanya faktor 

seperti ketidakharmonisan dalam keluarganya. Selain itu, diharapkan guru 

pembimbing dapat memelihara, mengembangkan dan memberikan arahan 

kepada siswa agar dapat bersikap dan bertingkah laku sesuai dengan normal 

yang berlaku di sekolah dan juga masyarakat. 

2. Bagi Siswa 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran kepada 

siswa bahwa banyak hal-hal yang perlu disiapkan kepada siswa tersebut 

dalam menghadapi lingkungan sekitarnya terutama dalam rasa percaya 

dirinya, oleh karena itu siswa harus menyiapkan diri dan membiasakan 

berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya.  

3. Bagi Orang Tua 

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan mampu membantu 

menumbuhkan kesadaran bagi orang tua untuk dapat membangun keluarga 

yang harmonis dalam kehidupan keluarga, interaksi edukatif serta perasaan 

aman bagi anak untuk memerankan dirinya ikut adil dalam berbagai 

kegiatan keluarganya. Dengan demikan, anak akan terlatih memiliki rasa 

percaya diri dalam bentuk kemampuan berinteraksi yang baik. 



F. Anggapan Dasar 

Penelitian ini dilaksanakan dengan dasar adanya asumsi atau anggapan yang 

menyatakan bahwa: 

1. Setiap siswa memiliki keluarga dengan kualitas keharmonisan yang 

berbeda-beda  

2. Keluarga yang harmonis dapat terwujud apabila didalamnya ada sikap 

saling menghargai dan menyayangi antar anggota keluarga. 

3. Rasa percaya diri yang dimiliki siswa memiliki kontribusi yang besar dalam 

membantu siswa dalam masa perkembangannya. 

 

G. Hipotesis Penelitian 

Sehubungan dengan judul, latar belakang serta permasalahan penelitian, 

maka hipotesis yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah: Terdapat 

hubungan yang positif antara keharmonisan keluarga dengan rasa percaya diri 

pada siswa SMP Negeri 3 Kota Jambi.   

 

H. Definisi Operasional 

Agar tidak terjadi kesalah-pahaman dalam mengartikan variabel, maka 

berikut akan dijelaskan definisi dari variabel yang ada dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Keharmonisan keluarga merupakan suatu kondisi terjalinnya kasih sayang, 

saling pengertian, komunikasi yang terjalin baik, dan  waktu bersama antara 

ayah, ibu dan anak-anak 

2. Rasa percaya diri adalah suatu keyakinan akan kemampuan sendiri, sikap 

optimis, sikap objektif, bertangung jawab serta kemampuan berfikir 

realistis. 



I. Kerangka Konseptual 

Berdasarkan batasan masalah dan definisi operasional, maka dalam 

penelitian ini ditetapkan alur pikir peneliti sebagaimana yang tergambar dalam 

bagan di bawah ini: 

                                                                         

                                                                               

Keterangan : 

rxy  : Korelasi (hubungan) antara variabel x dengan variabel y 

x  : Keharmonisan keluarga 

y  : Rasa percaya diri  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

(x) 

Keharmonisan Keluarga 

(Gunarsa:2000) 

 

(y) 

Rasa Percaya Diri Siswa 

(Ghufron Risnawita:2010) 

rxy 


